
Első ige.

Isten — a Káosz és az ember.
Isten lelke lebeg vala a vizek felett. Móz. 1, 2.

Szent könyvünk tanítása szerint a tohu-vabohu felett lebe
gett az Isten Lelke a teremtő mnnka megkezdése előtt. Aztán 
elmerült benne. A kiröppenő isteni parancsszavak a  Végtelen 
Semmi zűrzavarába belevitték a Rend törvényeit és elindították 
a világot a  fejlődés útjára.

Amíg Istené ez a  világ, amíg a  lelkiség titokzatos arany
szálai ezt a  vándorcsillagot őhozzá kapcsolják, addig benne 
zavartalanul áramlik az élet, lüktet a  Lét s Harmóniák örök 
dallama zsongja tele a  Mindenséget.

Amint azonban az Istentől elszakad, a  Káosznak esik 
áldozatul minden, ami létezik. (Müller.)

Ebben a mai világban, amelynek minden vonalán halálos 
vésszel terpeszkedik a  Válság, klasszikus igazolását találjuk a 
fenti tételnek.

Mintha újra a  rettentő Káosz tátongna ránk, hogy elnyelje 
mindazt, amit emberi szorgalom, munka és gond megvalósított 
világszerte és hosszú esztendők sora óta nem enged karjainak 
halálos ölelése.

. . .  És az Isten Lelke újra a világ és a válság romjai fölé 
látszik húzódni. . .  a teremtő és új lendületet jelentő világsorsba 
való beavatkozás helyett. . .

Azoknak, kik az isteni titkok obszervátori állomásain élik 
le életöket, s akik a csillagos ég titkai helyett az isteni mély
ségek rezdüléseit vizsgálgatják s ezek számára utakat hivatottak 
készíteni e világba is, az őrállóknak észre kell ezt a jelenséget 
is venniük.

De nem elég észrevenni . . .
Minden emberit el kell követni arra, hogy az e világba 

küldött isteni Szentlélek ne legyen kénytelen végleg a világ fölé 
emelkedni és ne adja át helyét a  mindent elnyelni kéfcz káosznak.

A Szentlélek csak l é l e k h e z  tud kapcsolódni e világban. 
De akárminő lélekhez nem. Csak olyanhoz, amely erre a  kap
csolódásra alkalmas.

Hát ha van oka számtalan és sok a világválságnak, úgy 
nem utolsó sorban és tulajdonképen a  végső gyökerében épen 
itt van a gyökérok.

Ezek az ilyen lelkiségek fogyatkoztak meg, vesznek ki 
lassan, tűnnek el és válnak mindegyre ritkábbá világszerte.

Politikában, a  gazdasági életben, műhelyekben, a gépek 
mögött, a  szántóvetők soraiban, fényes palotákban és omladozó 
kúnyhókban egyaránt.
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Igaz, nem is csoda.
Az a levegő, ami a ma emberét körülleheli, a  hívságok 

hívságáé, a  hiábavalóságok hiábavalóságáé, akár a tudományok, 
akár az irodalom, akár a művészet, avagy az erkölcsi felfogá
sok berkeiből is áradnak felénk. Mind csak olyan, mint a  nap
sugár, melynek tavaszi csókja rügyet, virágot fakaszt ugyan, 
de csak: a hervadás, a lehullás számára.

Pedig épen elég eszközzel dolgozik a Láthatatlanok vijága 
is, hogy ezek hiábavalóságára ráterelje a  közfigyelmet. Épen 
elég sorscsapást, bajt és vészt zúdít erre az életre, hogy önön
magát is észrevétesse. Hogy ha már nem használ, ezek segít
ségével formázza át, alakítsa ki azokat a  lelkiségeket, amelyek
hez kapcsolódva, az Isten Lelke benne maradhatna ebben a 
világban.

Pedig beh jó volna, ha nem lenne kénytelen a káosz 
eszközeihez nyúlni, ha elég lenne a mai emberiség számára is 
az isteni Akarat kijelentésének az a formája egymagában is, 
amit azok az ősi pergamentek és foliánsok őrizgetnek a világ 
számára, amit Evangélium néven ismer az emberiség.

Az ebben lefektetett lelki értékek tisztán továbbítói, az 
Evangélium oltárai s azok őrállói felfokozott erőfeszítéssel kell, 
hogy állják a vártát e világomlásban. Minden tevékenység — 
legalább ezekben a  berkekben — most telítődjék el igazán azzal 
a  titokzatos Lelkiséggel, amely e világban az életet, a közbol
dogságot egyedül jelenti.

Minden megmozdulás oltáraink tájékán azt a  célt igyekez
zék elérni, hogy a világválság hullamaiban, megmagyarázhatat
lan jelenségeiben az evangélium által termelődjenek ki azok 
a  lelkiségek, amelyekből láthatatlan aranyszálak kapcsolják 
földünket az éghez, az Isten Lelkét e világhoz, a  múlandóság 
halálkarokba roskadt világát az örökkévalósághoz.

Odaát minden elvégeztetett, minden kész.
A világteremtő Isten meg is váltotta ezt a világot és Krisz

tusban újra egymásra talált a föld és az ég, az Isten és az 
ember. Hirdeti karácsonytól nagypéntekeg minden égi üzenet.

Ideát még nem értünk a  harc végére, még korántsem kész 
minden. Sőt az igazi dandárja a  munkának mostan áll.

Ebben nemcsak részt venni, hanem a vezérhangot adni, 
a  legelső élsorokban állni: hivatása annak az egyháznak, 
amelyre rábizatott ebben a  hazában is a  legdrágább kincs, az 
Evangélium I

A sorscsapások ostorsuhogásának olyan irányt adni, hogy 
az ne gyötrelemmé, hanem k e r e s z t t é  válhasson, az Isten 
országára nevelő, lélekrendülésekben formálódásokat megvaló
sító világtényező legyen: ebben a tekintetben igen sokat kell 
hogy tegyen egyházunk.

Hivatása, missziója, feladata nem az, hogy a  mindegyre 
nehezedő felekezeti harcokban, anyagi gondok és nehézségek 
közepette megállja helyét, hanem az, hogy olyan lelkeket fór-
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máljon, neveljen és fejlődésökben segítsen, akik alkalmasak az 
Isten Szent-Leikének e világba kapcsolódása megvalósítására.

És a Szél, melynek zúgását hallod, de nem tudod honnan 
jő és hová megyen, majd megtalál minket is és újra kiragad 
a  Káosz karjaiból s magával sodor az Istenben való élet békét, 
nyugalmat adó boldog áramlásába . . .

De csak alapos előkészítés és előkészülés után I
Dr. Csengődy Lajos

salgótarjáni lelkész.

Tanulmányok.

A mindennapi istentisztelet.
Valamikor régen, anyaszentegyházunk első nemzedékének 

az „első szeretet" tűzétől égő életében egészen természetes volt, 
hogy a hívek „foglalatosak valának az apostolok tudományában 
és a  közösségben: a kenyérnek megtörésében és a  könyörgés
ben" (Acta II. 42). Egyszerű formáiban is a legteljesebb gazdag
ság é l : naponkénti az imádságokból, énekekből, az ige olva
sásából és hirdetéséből és a  Krisztus teste és vére áldott 
szentségének élvezéséből álló istentisztelet. A genuín keresztyén 
evangélikus élet egészsége, teljessége el sem képzelhető az 
egyház Fejével való állandó, legbelsőbb közösség és organikus 
'összefüggés nélkül. Ezért életszükséglet ma is, minekünk is a 
mindennapi istentisztelet.

Természetes, hogy amint nyomot hagyott az ótestamentum 
istentisztelete az egyháznak (a verbum et sacramentum egysé
gén felépülő, tulajdonképpeni teljes) liturgiáján, — éppen így 
hatást gyakorol a zsinagóga istentisztelete az egyház minden
napi imádságos életének éppen a liturgia centrumából kiinduló, 
teljes gazdagságában való kifejlődésére és kialakulására is. 
Jellemző, hogy az egyház nem elégszik meg — a főistentisz
teleten kívül — reggeli és esti istentisztelettel, hanem — bizo
nyára Ps. CXIX. 164 és Kol. III. 16 motiváló hatása következ
tében is 1 — az egyetlen nagy üdvtörténeti drámát tükröző egy
házi év kialakulásával párhuzamosan kifejlődik az egyház 
imádságos életének teljes gazdagsága: a  hóra-rendszer. A szer
zetesség, a latin-iskolák, a  káptalanok mind-mind közreműköd
nek azon, hogy színpompás és ritmikus élet-valósággá legyen 
az egyházban az apostoli ige elkötelezése: „szüntelen imád
kozzatok 1“ (I. Thess. V. 17).

Az egyház ősi, klasszikus hora-rendszere a  napnak, a 
hétnek és az évnek a folyamán egyaránt és mégis sajátos 
hangsúlyozással Krisztus művének örök jelenvalóságát realizálja 
a  múló időben. Nem az egyes lélek szubjektív hangulatának
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a megnyilatkozása, hanem az egyház imádsága és éppen ezért 
minden időben hívő személyes imádsága, amelynek ereje Krisz
tus szószólása és kegyelmi jelenvalósága.

Az egyház ősi imádságos életének teljes gazdagsága tárul 
fel előttünk a  reformáció-előtti hóra-rendszerben. A mindennapi 
istentiszteletnek ez a  klasszikus rendszere 8 ima-órát ismer: 
matutinum, laudes, príma, tertia, sexta, nona, vespera, comple- 
torium. Mindegyik istentiszteletnek 4 főrésze v an : himnus, psal- 
modia, lectio és imádság. Mind a 8 hóra valóban az Ige szol
gálata. Ez a  megállapításunk még akkor is helytálló, hogyha 
még arról sem feledkezünk meg, hogy ezeknek a mindennapi 
istentiszteleteknek az organizmusába éppen a reformációt elő
készítő századokban a keresztyénség igazi Ielkületétől idegen 
elemek (melitorikus vallásosság, szentek közbenjárása és érde
mei I) is behatoltak.

A hóra-rendszer mindennapi istentiszteleteiben is nagy 
jelentőségre tesz szert az énnekkar. Ezeken az istentiszteleteken 
nemcsak olvassa és prédikálja, hanem imádkozza, sőt énekli 
is az egyház Isten igéjét. — Gyöngyszemeivel összefogja és az  
Istenben való élet dicsőségébe helyezi a  föld zarándokának 
minden napját, egész vándorútját.

A matutinum ideje eredetileg közvetlenül éjfél után volt. 
Jellemző tulajdonsága Isten igéjének bőséges használata: vita 
contemplativa nélkül nincs vita actival — Sorrendje (csendem 
Miatyánk, Angyali üdvözlet és Hiszekegy után): 1. bevezetés, 
a) Domine labia mea (Ps. LI. 17). b) Deus in adjutorium (Ps. 
LXX. 2), c) glória patri; 2. Venite (Ps. XCV. 1, 2, 6. 7, — az 
egyházi év időszakai szerint változó antifonával); 3. himnus 
(az ősegyházi himnusok anyaszentegyházunk eltemetett liturgi
kus javainak értékesebbnél-értékesebb drágakincsei!); 4. psal- 
modia (az ótestamentumi zsoltárok alkotják az egyház legősibb 
énekeskönyvét, — minden matutinumnak 3 zsoltára van, min
den psalmus élén áll a  megfelelő antifona, amelyet a kántor, 
illetve 1—3 előénekes énekel, magát a  psalmust vagy a két 
részre osztott kar, vagy pedig a kar és a gyülekezet énekli 
responsorikusan, — a 8 psalmodia-hangnem mindegyike sajátos 
lelkűiét kifejezője, relatíve újabb hangnem a 9., vagyis az ú. n. 
tónus peregrinus, — minden psalmodia a glória patri-val vég
ződik, amely után az antifonát az egész kar megismétli); 5. 
lectio (az ősegyházi mafufinum-istentiszteleten 3 lectio szerepel, 
elosztva a 3 nocturnum szerint, — vasárnapokon azonban 9 
lectio kerül felolvasásra: 3 a szentírásból, 3 a  szentek életéből 
és 3 summás homilia, — mieden lectióhoz előzetes benedictio 
tartozik, p l.: Benedictione perpetua benedicat nos Páter aeter- 
nus!, a lectio után rendszerint valamilyen szentenciás responsum 
következik); 6. Te Deum.

A laudes ideje eredetileg a hajnal: 3 órakor. A természet 
ébredni kezd. a  madarak ajka a Teremtőt magasztalja, az. 
imádkozó egyház sem hallgathat. A laudes jellemző tulajdon
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sága a Teremtő és Megváltó magasztalása, — Sorrendje: 1. 
bevezetés, a) Deus in adjutorium, b) glória patri; 2. psalmodia ;
3. Cantus trium, puerorum (antifonával, Jes. XII és Dán. III 
alapján); 4. lectio (egy, esetleg két versből álló rövid szentige, 
a  neve: capitulum, természetesen de fempore-jellegű, megfelelő 
responsummal); 5. himnus; 6. az egyházi év szerint változó 
versiculus (megfelelő responsummal); 7. Benedictus (Canticum 
Zachariae, Luc. I. 68—79, antifonával, a canticum után glória 
patri, amely után az antifona megismételve éppen úgy, mint a 
psalmodiánál!); 8. oratio, a) Miatyánk, b) salulatio (Az Ur le
gyen tivéletek! — És a te lelkeddel!) és a kérdéses nap imád
sága : collecta (responsuma: Ámen!); 9. Benedicamus (Benedi
camus Domino! — resp.: Deo gratias!).

A príma tulajdonképpeni ideje: reggel 6 óra. Mielőtt napi 
munkájára, földi hivatásának végzésére indul a Krisztus híve, 
felkészül az új nap új gondjaira, küzdelmeire. A príma jellemző 
tulajdonsága a könyörgés. Sorrendje: 1. bevezetés (azonos a 
laudes bevezetésével); 2. himnus; 3. psalmodia; 4. Credo (Sym- 
bolium Athanasianum, a psalmodiához hasonlóan responsori- 
kusan, a végén glória patri!); 5. lectio (a laudes-capitulumhoz 
hasonlóan rövid, de fempore-szentige, responsummal); 6. pre- 
ces, a) Kyrie eleison, b) Miatyánk, c) a tulajdonképpeni könyör
gések (zsoltár-helyekből alakult biblikus kérések: Ps. LXXXVIII. 
14, Ps. LXXI. 8, Ps. LI. 11-14, Ps. CXXIV. 8); 7. confiteor és 
absolutio (amely után mint versiculus és responsum a Ps. XXX. 
22 és Ps. CII. 2 következik 1); 8. oratio, a) salutatio, b) reggeli 
imádság, c) Ps. X. 2, Ps. XC. 17 és glória patri, mint versiculus 
responsorikusan; 9. Benedicamus; 10. Benedictio (az egyházi 
év szerint: II. Thess. II. 16—17, vagy: Hebr. XIII. 20—21).

A tertia ideje: délelőtt 9 óra. A földi hivatás teljesítése 
közt sem feledkezhetik meg Uráról a  hívő lélek. A tertia jel
lemző tulajdonsága (ez vonatkozik a sextára és bizonyos tekin
tetben a nona-istentiszteletre is !) imádás, erősödés az imádság
ban. — Sorrendje: 1. bevezetés (azonos a laudes bevezetésével); 
2. himnus; 3. psalmodia; 4. lectio (a prima-capitulumhoz ha
sonlóan rövid, de tempore-szentige, responsummal); 5. preces,
a) Kyrie eleison, b) Miatyánk, c) a tulajdonképpeni könyörgések 
(a príma preceseinél rövidebb kérések!); 6. oratio, a) salutatio,
b) collocta; 7. Benedicamus.

A sexta ideje: déli 12 óra. Sorrendje: csak annyiban kü
lönbözik a tertia sorrendjétől, hogy a  collecta után még beillesz
kednek 6. c) gyanánt a Makarizmák (Matth. V. 3—12a).

A nona ideje: délután 3 óra. Ami nagypéntek az egyházi 
évben, amit péntek jelent az egész héten, azt hirdeti minden 
napnak a nona. Az Üdvözítő kereszt-haláláról való megemlé
kezés adja meg ennek az imádságos istentiszteletnek sajátos 
jellegét. Sorrendje: 1. bevezetés (azonos a  laudes bevezetésé
vel); 2. himnus; 3. psalmodia; 4. lectio (a megelőző — és a 
nonával együtt közösen „kis hórák"-nak nevezett — príma.
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tertia és sexta istentiszteletének capitulumaihoz hasonlóan rövid, 
de fempore-szentige responsummal); 5. preces (mint a tertia 
rendjében — a preces helyébe léphet megfelelő időben a  litania 
de passione et morte Domini J. Chr., illetve a  litania de s. 
cruce, v. ö. Fr. Meyer: Litaneienbüchtein, 1911., 40 és köv. o., 
33. és köv. o.); 6. oratio, a) salutatio, b) colleda; 7. Benedi- 
camus; 8. Benedictio (Rom. XV. 13, illetve: Efes. VI. 23—24).

A vespera ideje: esti 6 óra, a nappal és az alkonyat ha
tára. A rendes napi munkának vége, a hívő lélek visszatekint 
az elmúló munkanapra, lerakja terhét, gondját-baját és az Isten 
kegyelméért, oltalmazó jóvoltáért magasztalására nyitja szívét 
és ajkát. A vespera jellemző tulajdonsága a magasztalás és 
hálaadó dicsőítés. — Sorrendje: 1. (csendes Miatyánk utáni) 
bevezetés (azonos a laudes bevezetésével); 2. psalmodia (a 
vesperának 5 psalmusa van, — az 1 — 109. zsoltárt a  matuti- 
numon énekelte az ősi egyház, a uespera-psalmus pedig a 
110—150. zsoltár); 3. ledio (de fempore-jellegű a rövid capitu- 
lum ádventben, böjtben és a húsvéti öröm idejében, egyébként 
vasárnaptól péntekig állandóan II. Kor. I. 3—4, szombaton pe
dig Rom. XI. 33 a  capitulum, — Deo gratias responsummal);
4. himnus (pl. Luds Creator optime), amelyhez de tempore- 
jellegű versiculus is csatlakozik (pl. ádventben: Rorate coeli);
5, Magnificat (Canticum B. V. Máriáé, Luc. I. 46—55, antifoná- 
val, a canticum után glória patri, amely után az antifona meg
ismételve éppen úgy, mint a psalmodiánál); 6. preces (azonos 
a príma preces-rendjével, csakhogy a Ps. LI versiculusait több 
— 14 — versiculus előzi meg és több is — 4 — követi, ter
mészetesen ugyanennyi responsummal együtt); 7. oratio, a) 
salutatio, b) colleda, c) commemorationes (többféle lehet, pl. 
de festő, de s. Maria, de apostolis, de patrono, az utolsó mindig 
a commemoratio de pace, — minden commemoratio a) egy 
adtifonából, b) egy versiculusból és a hozzátartozó responsum- 
ból, c) salutatióból és d) a megfelelő collecta-imádságból áll); 
8. salutatio és benedicamus; 9. Benedictio (Benedicat vos omni- 
potens Deus: Páter et Filius et Spiritus Sanctus! — resp. Ament).

A completorium ideje: esti 9 óra. Ez az istentisztelet már 
előre tekint az Ige fényénél a sötét éjszakába és a gonoszság 
sötét cselekedeteivel, az éjszaka veszélyeivel szemben Krisztus 
oltalmába helyezkedik az egyház ölén élő, hívő lélek. A com- 
pletorium jellemző tulajdonsága egyrészt a bűnbocsánat kérése, 
másrészt a kegyelmet nyert hívő üdvbizonyossága. — Sorrendje: 
1. bevezetés (Nyugodalmas éjszakát és boldog kimúlást aján
dékozzon nekünk a mindenható és irgalmas Isten l — resp.: 
Ám ent); 2. állandó capitulum (I. Petr. V. 8—9a); 3. Anjutorium 
nostrum (Ps. CXXIV. 8, responsumával); 4. confiteor (mea 
culpával) és absolutio; 5. Deus in adjutorium (azonos a laudes 
bevezetésével); 6. psalmodia (egyik a  Ps. IV, Ps. XXXI. 1—6. 
Ps. XCI, Ps. CXXXIV közül); 7. himnus (pl.: Te lucis ante 
termirium, vagy: Christe, qui lux es); 8. ledio (állandó capitu-
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lum: Jerem. XIV. 9b), amelynek responsuma: Ps. XXXI. 6 és 
Ps. XVII. 8: 9. Nunc dimittis (Canticum Simeonis, Luc. II. 
29—32, antifonával, a canticum után glória patri, amely után 
az antifona megismételve, mint a  psalmódiénál); 10. oratio, a) 
Kyrie eleison, b) Miatyánk, c) rövidebb preces (Ps. XXXIII. 22 
és Ps. CII. 2-vel I), d) esti imádság; 11. salutatio ás benedica- 
mus; 12. Benedictio (II. Thess. III. 16 és Fidelium animae per 
misericordiam Dei requiescant in pace / — resp.: Á m en!).

A lutheri reformáció — az egyház liturgiájával űzött min
den visszaélés ellenére is — tisztán felismerte ennek a minden
napi istentiszteleti rendszernek gazdagságát, áldását és az ere
deti, apostoli evangélium igazságában megújhodó egyház építő 
munkájában való nélkülözhetetlenségét. Nyilvánvaló, hogy a  
reformáció-előtti — szinte agyonzsúfolt — hora-rendszer már 
természeténél fogva sem válhatott a maga teljességében gyüle
kezeti istentiszteletté, hiszen a középkorban is csak a papok, 
szerzetesek és (káptalani, kolostori és városi) latin iskolák élhet
ték liturgikus életét. A lutheri reformáció józan konzervativiz
musa azonban ezen a téren is megtalálta a  helyes utat.

1523-ban megjelent dr^ Luther Mártonnak Von Ordnung 
Gottesdiensts in dér Gemeiríe c. irata (B. A. VII.), amely min
dennapi reggeli istentiszteletet kíván a matutinum-laudes rendje 
szerint, még pedig jó korán: 4—5 órakor, az esti istentiszteletet 
pedig — hasonlóképpen az egész éven át! — délután 5—6 
órakor a vespera rendje szerint állapítja meg. — Ha előzetes 
gyónás után egyes hívek hétköznapokon is kívánnak élni az Úr 
testének és vérének szentségével, akkor a  reggeli istentisztelet 
(Mette) után kell megtartani (kb. reggel 6 órakor) a főístentisz- 
teletet (Messe). Természetesen minden ünnepnapon és vasár
napon a délelőtti főistentisztelet a  verbum et sacramentum egy
ségén felépült ünnepi liturgia (Hochmesse, Hochamt), amely a 
communióban éri el teljességét.

Luther igen helyes liturgikus érzékkel kívánja a hórák 
tehermentesítése érdekében, hogy a  psalmodia sohase haladja 
meg három zsoltár éneklését. Megjegyzi a  reformátor azt is, 
hogy a gyülekezeti viszonyok szerint tartható még — a reggeli 
és esti istentiszteleten kívül — más időpontban is ilyen minden
napi istentisztelet a régi hórák mintájára.

A mindennapi istentiszteleteknek is ez az egy céljuk 
van: „es ist alles zu tun um Gottes Wort, dass dasselbe in 
Schwang gehe und die Seelen immer aufrichte und erquicke, 
dass sie nicht láss werden 1“ Ennek a célnak a szolgálatában 
áll az éneklő és imádkozó egyház minden gazdagsága. A XVI. 
századbeli egyházi rendtartásaink bizonysága szerint (lásd: E. 
Sehling: Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahr- 
hunderts, 5 kötetben, 1902—1920) mindenfelé gazdag minden
napi istentiszteleti élet virágzik: rendszerint 2 reggeli istentisz
telettel (az egyik hajnalban a  matutinum-laudes rendje szerint, 
a  másik pedig reggel 7—8 óra tájban a  príma rendje szerint)
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és 2 esti istentisztelettel (az egyik a vespera, a  másik a comple- 
torium), amelyhez péntekenként még a nona is járult. Az egyház 
tisztán látja hivatását; „egy a szükséges", — az, hogy Mária 
az Úr lábánál üljön!

Nem szükséges azonban minekünk külföldre mennünk 
annak bizonyságaiért, hogy a mindennapi istentisztelet — az 
állandó liturgikus élet — természetes megnyilatkozása a keresz
tyén evangélikus anyaszentegyház Istenben való életének. A 
XVI. század buzgó egyházi munkásának, Huszár Gálnak az 
énekeskönyvében (v. ö. D. Raffay Sándor: A magyarhoni evan
gélikus liturgia történetéhez c. 1933-ban megjelent tanulmányá
nak 39. old.) megtaláljuk a mindennapi reggeli istentisztelet ősi 
rendjét: a matutinumlaudes szerint (v. ö. A z evangélikus litur
gia megújhodása történeti és elvi alapon c. 1932-ben megjelent 
műve idevonatkozó megállapításait, i. m. 150. old., a 451. jegy
zetben). — Csepregi egyházunknak Í585-ből való rektori meg
hívó-levele pedig egyebek közt ezt mondja: „A scholamestemek 
collaboratora legyen, ki az chorusnak gondját viselje és minden 
nap prímát énekeljenek, böjtben minden nap litániát énekelje
nek és esztendőn által minden ünnepek estin és szombat délest 
vecsernyét énekeljenek" (Payr Sándor: A dunántúli evangélikus 
egyházkerület története, 1924., a  774. old.). —

A vallási intellektualizmus, majd pedig a pietizmus és a 
racionalizmus egyaránt kiveszi a maga részét a pusztító mun
kából, úgyhogy még ott is, ahol megvan templomainkban a 
mindennapi istentisztelet, csak csökevények mutatják az egykori 
dicsőséget és gazdagságot és keresni, kutatni ösztönöznek az 
elvesztegetett, eltemetett kincsek után. (Az oltár jelentőségének 
teljes elhomályosulását mutatja az a tény is, hogy igen sok 
templomunkban a reggeli istentiszteletet (jóllehet csak gyüleke
zeti ének, szentírás-olvasás és imádság alkotja) nem az imádság 
helyén, hanem a prédikáció helyén: a szószéken végzi a  pap.)

Ha a XIX. században a  lutheri reformáció szülőföldjén 
bekövetkezik is a „protestáns únio“ jelszavával az egyház 
intézményes pusztítása és liturgikus életének teljes megrontása 
és megromlása szomorú valósággá is válik, éppen ebben a 
században kezdődik meg — az egyház hitvallásos ébredésével 
párhuzamosan — az eredeti evangélikus istentiszteleti élet meg
újhodásáért való szent munka. Ebben az összefüggésben elég
séges Löhe Vilmos élete-munkájóra utalnunk és a neuendettels- 
aui anyaegyházból az egész egyházban szétáradó gazdag 
istentiszteleti életről megemlékeznünk. A neuendettelsaui Gottes- 
dienstordnung a vasárnapi és ünnepi istentiszteleten kívül az 
egész egyházi év minden napjára tartalmazza a hajnali isten
tiszteletet (matutinum), a  reggeli istentiszteletet (príma) és a  két 
esti istentiszteletet (vespera és completorium).

A legutóbbi emberöltő alatt pedig egyre erősödik a  min
dennapi istentisztelet helyreállításáért való lelki munka. Észak- 
Amerikában már a  századforduló (The Choral Service Book,
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1901) határozottan mutatja az ősegyházi, lutheri istentiszteleti 
élet teljessége felé való odafordulást. A skandináv országok 
liturgikus életében legjelentősebb esemény a  mindennapi isten- 
tisztelet eredeti rendjének megújhodása szempontjából a svéd 
Vesperale megjelenése (1920), amellyel a  matutinum-laudes 
alapján felépült reggeli istentisztelet, továbbá a  vespera és a 
completórium újra integráns része lett az egyházi életnek. Né
metországban a  legutóbbi években sok-sok elvesztegetett régi 
kincsünket hozta napvilágra és tette egyházi életünk élő érté
keivé 0. J. Mehl: Evangelisches Breviarium-a (2 kötet, 1931), 
amely az egyházi év minden napjára tartalmazza a reggeli 
istentiszteletet (a matutinum-laudes rend szerint), a déli isten
tiszteletet (sexta és nona szerint), az esti istentiszteletet (vespera 
szerint) és a completorium rendjét.

A mindennapi istentisztelet papnak és hívek gyülekezeté
nek egyaránt életszükséglet: preces sunt arma ecclesiae! Ki 
kell tehát tárnunk a templomok kapuját és vissza kell vinnünk 
Isten oltárához az egyház imádságát. Az  Ige hatalmával imád
kozó egyház visszahozza népünket az Úrhoz I

Semmi mást se kell tennünk, csak (ahol még zárva van
nak a vasárnapi egy-két óra kivételével a templom kapui) — : 
vissza Lutherhez; — csak (ahol ugyan naponta megnyílnak a 
templom kapui, de kérdés, hogy igazán a keresztyén evangéli
kus anyaszentegyház istentiszteleti élete folyik-e falai között) — : 
előre Lutherrel/

Az 1933. év Luther-jubileuma már elcsendesedőben, pedig 
egyházi megújhodásra intő üzenetének nem szabad elnémulnia, 
hanem örök ádventi igévé kell válnia: „Ideje már, hogy az 
álomból felserkenjünk 1“ (Róm. XIII. 11). Az anyaszentegyház 
méltán látja ugyanis, a  Vezérlő Szentlélek útmutatását abban 
a  tényben, hogy az Üdvözítő Jézus Krisztus megváltó halálának 
1900. esztendejébe esett a Luther-jubileum: Krisztus keresztjé
nek a jelentősége és Luther Márton apostoli szolgálata egymás
tól elválaszthatatlan 1 Az egyedül kegyelemből — egyedül Krisz
tusért — egyedül hit által evangélikus igazságáról való bizony
ságtevésével nyerte vissza újra Krisztus keresztje és a  kereszt 
evangéliuma a középponti helyet az egyházban. A kereszt 
evangéliumában újjászülető egyháznak imádkozó egyházzá kell 
lennie, amelynek életében belső szükségszerűséggel nyilatkozik 
meg a kegyelem szüntelen aktualitása, mint — mindennapi 
istentisztelet.

Az anyaszentegyház imádságos életének elfelejtett, elteme
tett gazdagságához kell visszatérnünk a mi szegénységünkben, 
hogy a  tiszta forrásból magyar Sionunkban is felbuzoghasson 
a  mindennapi istentisztelet, amely már önmagában is szüntelen 
hivogatássá és az élet erejévé válik: Egy a szükséges!

Dr. theol. Jánossy Lajos
rév-komáromi h. lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Forrásvíz mellett.
Hatvanad vasárnapra.

Vázlat. Ján. 4, 5—15.

A víz megújulást, erőt, életet jelent. A filozófia atyjának 
nevezett régi bölcselő a vízben látta a világkezdet ősanyagát. 
Azt tanította, hogy minden a vízből keletkezett és a világépítés 
titkát ez az ősanyag magyarázza. Ez a mitologikus elképzelés 
megerősítést talált számára nemcsak a végtelenségbe vesző 
óceánban, hanem a mezőn himbálódzó reggeli harmatcseppben 
is, mely megtölti a virág csöves szárát és megitatja annak 
kelyhét.

Ha a víz nem áll is a mindenség középpontjában, feltétle
nül fenntartó, nélkülözhetetlen értéket képvisel. Tisztaságot, 
megújulást, erőt, életet jelent.

Kipirult arcú gyerek szalad édesanyjához: adj egy pohár 
vizet! Azután felfrissülve tovább fut. Cserzett bőrű munkás 
fáradtan roskad a hűs ér partjára, belemeríti sima kavicsokat 
mutogató tükrébe bögréjét s megerősödve folytatja munkáját. 
Fás nyelvvel nyögi a betegágyon kínlódó sorvadó beteg: vizet 
adjatok! és megenyhülten álomba szenderül. A Szahara eltévedt 
utasa tömlőjéből elfogy az utolsó korty viz. Fáradtan vonszolja 
tűzben égő testét, erei kidagadnak, botladozva vánszorog a 
homokbuckák mögötti türemlésekhez s lázasan csillogó szemek
kel kutatgat kicsiny vizerecske után. Ráborul a talált tenyérnyi 
füves helyre, beletemeti fejét a fonnyadt fűcsomókba, reszkető, 
dagadt szájjal tépi, sajtolja azt. Járása mindig fáradtabb lesz, 
szava elhaló hörgés csupán: vizet, egy korty vizet! . . .  Azután 
egyszerre csak élettelenül esik össze.

Ha van viz, akkor az megújulás, erő, enyhülés, élet. Ha 
nincsen: halál.

A viz az ember életfeltételéhez tartozik s szomjuhozásában 
az ember életszükséglete nyilatkozik meg. De megnyilatkozik 
életigénye és életjellege is. Az egyiknek elegendő az útszéli 
árok poshadt vize. A másik nyitott medrű patakból iszik, pedig 
rothadó állattest mérge és fertőzött viz szivárog bele. Mások 
mélyfúrású kút kávája fölé hajolnak: nézd csak, milyen tiszta 
a viz tükre, meglátod benne az eget.

Az ember lelkiéletének szüksége van üdítő tiszta vízre. 
Ne keressük azt útszéli árokban. Ne elégítsen ki az emberi 
szellem gazdag patakja, Keressünk mélyforrásu vizet, melyben 
lelki valóság csillog. Ez az élet vize. Nélküle az ember lelke 
és élete meghal.



1. A samáriai asszony Jákob kutjánál áll, de posványos 
állóvizet látnak szemei. Jézussal való beszélgetés közben meg
elevenedik múltja. Könnyelmű, ledér, gyönyört kergető életet él. 
Felületessége most is átütközik szavain, ö t férje volt s akivel 
most együttél, az nem férje. Bűn, szenvedély, gyönyör, fájdalom, 
bánat, szerencsétlenség húzódhatnak meg e szavak mögött. Va
lamikor ártatlan gyermek volt. Felkuszott anyja ölébe, átölelte 
nyakát s belétekintett hűséges szemébe. Együtt mentek a temp
lomba. Reszkető szívvel mondták az imádságot. Később szeretett 
tisztán, igazán. Úgy érezte: oda kell ajándékozni a szívét, egész 
életét. Oda is ajándékozta. De mi minden történhetett azután? 
Elvesztette erkölcsi életének tisztaságát. Beszennyeződött testi 
élete. Elfelejtkezett anyjáról, szülői házáról, régi tanításokról, 
templomi énekekről. Csúszott lejebb és lejebb s poshadt vizbe 
merítette életvágyainak sokszorosan kicsorbult kelyhót. Mikor 
Jézus rátekint: „öt férjed volt, ez pedig nem az“, — behunyja 
szemét s a fájdalmak, megaláztatások sebző kövei záporként 
hullanak lelkére. Talán most érzi igazán, hogy mennyi értéket 
elveszített: lelki tisztaságot, feddhetetlenséget, erkölcsöt, emberek 
becsülését, lelkiismeretének nyugalmát. És miért? Mert nem 
ismert más égető szomjúságot, hanem csak a gyönyör, mámor, 
szépség, földi élet szomjúságát.

Ez a földi ember szomjuhozása. Természete és életkörül
ményei táplálják. Ha leikével nem tud úrrá lenni felettük éa 
nem tudja azokat korlátok közé szorítani, elhatalmasodnak s 
megölik.

Miután szomjuhozol? Gyönyör, életöröm, mámor, élvezet 
után? Ez a vágyódás tölti be szívedet?

Vannak nemesebb vágyak is, melyek azonban szintén 
ebbe az érzéscsoportba tartoznak. Ilyenek az óletszépség, érvé
nyesülés, hatalom, hiúság, emberek szeretető, népszerűség.

Ennek a szomjuhozásnak jellemzője, hogy önmagát növeli. 
Kielégülése csak pillanatnyi boldogságot biztosít, de mindig fa
nyar keserűséget hagy hátra. Még szomjasabbá s elégedetlenebbé 
teszi a lelket. Erősítés helyett gyengít.

Ma Krisztus eléd áll, rád tekint, néhány szóban elmondja 
életedet. „Megmond mindent, amit cselekedtél.* Hajtsd le fejedet 
alázatosan és hallgasd meg őt. Ébredjen fel szívedben a samá- 
riái asszony első komoly érzése: ismerd meg, hogy poshadt 
vízből kínt, csalódást, halált meríthetsz csupán, nem pedig életet!

2. Sichem völgyében sok forrás csörgedezik. Távolról is 
meglátszanak, üdítő pázsit, buján növekedő fák, dúsabb lombo
zatuk mutatják hatásukat. De azért a samáriai asszony nem 
ezekhez a forrásokhoz, hanem Jákob kutjához megy vízért. Ezt 
a kutat mélyre ásták. Messze évszázadok népe zarándokol csil
logó vizéhez s belőle merít szomjúságot csillapító erőt.

A lélek vágyódása kielégítést követel. Megszólal az ember
ben. Olthatatlan szomjúságot érez. Olyan, mint a mindig éhes 
és szomjas örök gyermek az életút szegélyén: kinyújtott kezek
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kel vár és kér. Vagy pedig nyugtalanul futkároz mezőn, für- 
készgeti a virágos pázsitot, a zúgó erdőt s szomjúsága csillapí
tója és embervolta egyik legszebb ismertetője, hogy lelke szom- 
juhozik. Értékének egyik legbiztosabb mérője, hogy szomjuho- 
zását mivel és mi módon elégíti ki.

Minden emberi beszéd. Írott és nyomtatott szó hat a lélekre. 
A körülöttünk folyó élet, emberek nyüzsgése, járása-kelése, 
dolgozása, társalgása itallá válik a lélek számára. Amit látunk 
és hallunk, szemlélünk és benyomásul nyerünk, üdítő, erősítő, 
avagy mámorító és halálos ital a lélek számára.

Gondoljunk külön is a könyvekre, melyek gyönyörködtet
nek és szórakozást nyújtanak, az építő iratokra, melyek igaz
ságok és példák feltárásával építeni akarnak. A tudományra, 
mely különböző ágazatokban igazságokat tár elénk s egyes 
igazságokban épen úgy, mint tudományos rendszerében Isten 
hatalmát van hivatva visszatükrözni. Gondoljunk a művészetre, 
mely szépséget, nemes gondolatot, eszmét, ideált érzékeltet. Ha 
mindezt összefoglaljuk, előttünk áll a kultúra teljessége. Meg
tagadnánk értékeit és önmagunkat, ha azt mondanánk, hogy 
mindez nem lelki ital az ember számára.

Azonban két veszedelmet, illetőleg gyengeséget meg kell 
látnunk. Az élet mezőségét átszelő patakokba könnyen beleszi
várognak idegen, mérgező anyagok. Nem vesszük észre, mert 
a patak vize tisztának látszik, de később rejtett hatásaiban fel
ismerhetjük mérgező következményeit. Sokan sokszor olyan 
lelki itallal táplálják lelkűket, mely nem táplál, szomjúságot 
nem enyhít, hanem inkább elkábít és megmérgez. Elfogulttá 
teszi látásukat, emberi beszédek és gondolatok mellett süketté 
teszi őket örök igazságok meghallására. ítéletüket megrontja, 
életszemléletüket megszükíti.

Másik veszedelme és gyengesége abban áll, hogy az em
berek többet várnak tőle, mint amit adhat. Ha ebben a lelki 
italban nem volna is semmiféle rossz, akkor is képtelen lenne 
a lélek igazi szomjúságát enyhíteni. Csak a földi szomjúságot 
enyhíti. Pedig van egy másik, mélyen fekvő szomjúsága a lélek
nek, amit semmiféle gyönyörködtető, szórakoztató, építő könyv, 
tudományos igazság, művészi szépség, jó és okos emberekkel 
való társalgás megenyhíteni nem tud. Jézus mondja a samáriai 
asszonynak: mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszom- 
juhozik! Hiába itatjuk lelkünket a lélek-szépség, életjóság, a 
tudomány, művészet, kultúra italával, soha sem enyhül meg 
lelkünk ama szomjuhozása, melyet nem emberi vágy, hanem 
isteni akarat oltott beléje.

3. A lélek örök szomjúságát csak örök élő vízzel lehet 
enyhíteni.

Jézus a vizek összehasonlításakor mondja: aki ebből a 
vízből iszik, ismét megszomjuhozik, valaki pedig abból a vízből 
iszik, amit én adok néki, soha örökké meg nem szomjuhozik. 
Ez az élő víz.
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Ezt az élő vizet Jézus adja. Nem szerezheted meg embe
rektől, nem örökölheted, nem válthatod meg arannyal. Nem 
biztosíthatja azt számodra tudásod, műveltséged, csiszoltságod 
és jóságod. Egyedül csak Jézus.

Ez az élő víz maga Jézus. Az ő áldott élete és Igéje. Azért 
hordozta isteni származása dacára emberi életének nyomorúsá
gait, azért hullatta kínok verejtékét, fájdalmak könnyét, váltság- 
halála vérét, hogy élő viz legyen mindenki számára.

Lelkedet égeti az igazság után való vágyakozás: az élő 
viz megenyhíti azt s megismered életed értelmét, hivatásodat, 
Isten akaratát, felőled való elhatározását. Ha gyengeségedben 
erő után szomjuhozik lelked: az élő viz erő, bátorság, kitartás 
lesz számodra és pedig nem embertől, hanem Istenből származó 
erő. Ha kínzó bűntudatban ég lelked: ez az élő viz eloltja ret
tenetes tüzét s megvigasztal a Krisztus érted való szenvedésével 
és halálával. A halál hatalmának árnyékában ez az élő viz vi
gasztalás, örökélet, reménység, üdvösség-zálog lesz, koporsó 
után járó meggyötört lelkű sírók számára.

Ez az élővíz rendelkezésedre áll. Jézus elsőszavaiban épen 
azért rezdül meg a fájdalom érzése, mert a samáriai asszony 
értetlenül áll az ő nagy ajándékozása és boldogító ígérete előtt. 
Hiányzik belőle a hit elfogadó és átvevő *ereje. Te is csak akkor 
mondhatod magadénak az élő vizet, annak minden áldását és 
ígéretét, ha tudsz hinni Krisztusban és az ő  Igéjében. A samá
riai asszony szívesen szabadulna a kúthoz járás fáradalmaitól 
az élő víz birtokáért és megtartásáért. Az önfegyelmezés, le
mondás és Krisztus követés sokkal nehezebb fáradalmait is el 
kell vállalnod és el kell hordoznod.

Az élő víz nemcsak sokat, hanem mindent jelent számodra. 
Krisztust jelenti, az életet, megtartást, üdvösséget, örökkévaló
ságot jelenti. De általad és rajtad keresztül másokra nézve is 
sokat jelent. Krisztus ígéri: az a víz, amelyet én adok, örök
életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne. Tehát a te telkedből 
ki kell áradnia, mint örökéletre buzgó víznek kútfejéből, ennek 
az erősítő, megtisztító, életrevezető élő víznek. Gondold meg 
tehát, hogy mikor önmagad számára elfogadod az élő vizet, 
azt gyermekeid, élettársad, szüleid számára is élő vízzé kell 
tenned. Gyermek fogja kezedet. Talán öledbe szökik, nyakadat 
átöleli kicsi leányod, ki valamikor viharok között éjszakák sö
tétjén át indul életmezőségei felé. Hordozd lelkedben saját és 
kedveseid életsorsát és üdvösségét, önvizsgálattal, bűnbánattal, 
élő hittel és szent fogadalommal sóhajtsd Krisztushoz ezt a rövid 
imádságot: Uram, cselekedd azt, hogy meg ne szomjuhozzam, 
hanem benned örökre bírjam az élő vizet. Ámen.

D. Kapi Béla.
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Jeruzsálem-Garisim.
ötvened vasárnapra.

Vázlat. János 4, 19—30.

A vallások egymáshoz való viszonyát Jézus nem hossza
dalmas fejtegetéssel, hanem rövid kijelentéssel világítja meg. 
Nem is beszél templomok egymáshoz való viszonyáról, hanem 
az igaz Isten imádásáról. Megérezteti tehát azt a nagy igazságot, 
hogy a vallási békesség, egyházak egymáshoz való jó viszonya 
nem csupán emberi intézményektől és rendelkezésektől függ, 
hanem Isten igaz megismerésétől és lélekben való szolgálatától.

Jeruzsálem és Garisim farkasszemet néznek egymással. 
Az első az igazhitű zsidók, a második a samáriaiak vallását 
jelenti. Közöttük gyűlölet hullámzik s ellenséges indulat űzi el 
a  szeretetet.

Jeruzsálem és Garisim ellentéte végigvonul a keresztyén 
egyház történetén is. Véres üldözések és harcok folynak vál
tozó elosztással és eredménnyel. Ugyanez a küzdelem felüli 
fejét századunkban is. Az indulatok lefojtottan jelentkeznek, az 
őrzések csiszoltabbá válnak, de a harc gyengébb, avagy erősebb 
mértékben ma is folyik.

Megvan Jeruzsálem és Garisim ellentéte. Templomok kö
zötti úton ma is felsír a vallási békétlenség miatt szenvedő 
samáriai asszony panasza. Szólaljon meg hát tusakodó temp
lomok és gyűlölködő emberek feje felett a Krisztus örökkévaló 
szava is.

Emberi szó és Krisztusi szó:
1. Ember mondja: Mi itt, ti ott imádjátok Istent!
2. Krisztus mondja: Isten lélek, lélekben és igazságban 

imádjátok!
1. Érdekes vonás az egyébként léha samáriai asszony 

egyéniségében, hogy Krisztus beszéde a vallási különbözőség 
kérdéseire tereli figyelmét.

Elgondolkodik azon a különösségen, hogy zsidó ember áll 
Jákob kutjánál. Szóbaereszkedik a megvetett nemzetiség leányá
val. Tudja ennek származását, mégis hajlandó szájához emelni 
korsóját. A környezetből, ruhájáról, kiejtéséről tudhatja, hogy 
kivel áll szemben, mégis szelíden beszél hozzá s egész lénye 
csupa megértő szeretet.

Az asszony lelke messze utakon révedez. A Garisim hegy 
tetejéről átsötétedik a templom-rom. A közelből a szent tölgy 
zúgását véli hallani. Amott a Jákob földje, a távolban József 
sírja. Történeti események, csendes hagyományok fuvalma jár 
körülötte. Gondolkodik s lassanként átéli szülői hajléka, faluja, 
sokfelé való hányattatása különféle eseményeit. Látja a gúny 
köveitől sebzetten édesanyját. Látja apját ökölbeszorított kézzel, 
égő szemekkel. Hallja emberek szidalmát, amint pogányoknak



97

nevezik a szívének kedves lényeket. Lát embereket, kik nem 
beszélnek egymáshoz, nem adnak egymásnak kenyeret, meg
tagadják a tikkadt vándortól az üdítő italt. Hallja ajtók könyör
telen becsapódását, éhezők kezének tehetetlen lehullását. Nézi 
ntcagyerekek hadát, amint kövekkel dobálják a tehetetlen val
lásos öregeket.

Arca lassanként elváltozik s szemeiben nyugtalan fény 
bujkál. Gondolatait rendezgeti, szavakat keresgél. Talán először 
önmagának mondja, csak azután merészkedik szavaival Jézus
hoz. Hogyan lehet az: mi ezen a hegyen imádjuk az Istent, 
Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, 
ahol imádkozni kell? Melyik az igazi? Melyik a helyes?

Garisim és Jeruzsálem ellentéte állandóan megújul, csak 
az egyházak, templomok elnevezése változik.

Sokszor gyűlöletet jelent ez az ellentét. Támadják egymás 
létjogosultságát. Kétségbevonják az egyházak tanításában meg
húzódó isteni igazságot. Lekicsinylik egymás munkáját s a lelkek 
szolgálatában betöltött hivatását. Ha ez a gyűlölet erőt vesz a 
szíveken s a kedvező idő erre lehetőséget nyújt, az erőből 
erőszak, a jogból hatalom lesz s egymással szembefordulnak a 
halleluja énektől zengő templomok. Ilyenkor meghal a szeretet, 
tüzlánggá válik a gyűlölet. Megsemmisül a testvéri érzés, a 
megértés, megbecsülés s mindent legyőz a vak indulat.

Máskor előitéletben nyilatkozik meg az ellentét. Bizalmat
lansággal telnek meg a szívek. Nem keresik egymást. Nem is 
akarják egymást megismerni, nem tételeznek fel egymásról 
semmi jót. Örökre elintézettnek tartják egymást egy átkos elő
ítélettel, mely nem gondolkodik és nem engedi magát meg
győzni.

Máskor idegenkedésben mutatkozik ez az ellentét. Elszoktak 
már a testvériségtől, bizalomtól. Idegen nekik az egymásra
utaltság. Szokatlannak érzik, hogy egymás szemébe nézzenek, 
egymás kezét megfogják s megőrizzék a felülről való közös 
lelket.

A templomok ellentétében nem az a hiba, hogy mindegyik 
saját igazságai helyességéről van meggyőződve, hanem az, hogy 
egymás létjogát tagadják. Minden egyház higyjen a saját igaz
ságában, mert ez a meggyőződés ad neki jogot küzdelméhez, 
erőt szolgálata betöltésére. De ugyanakkor tudjon önmaga fölé 
emelkedni és tudja megismerni más egyházak munkáját és 
értékét.

Jeruzsálem és Garisim közt áll Jézus. Egyik kinyújtott 
keze Jeruzsálem templomán, a másik Garisim templom-omla
dékán nyugszik. Meghallgatja az emberi szót, mely a fájdalom 
sötét szárnycsapásaival emelkedik hozzá: mi itt, ti ott imádjátok 
Istent! Hogyan lehet ez, melyik az igaz?

2. Azután csendesen megszólal: Isten lélek, lélekben és 
igazságban imádjátok!
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A templomokban az az igazán értékes, amit nem a temp
lom ad. Az egyházak munkájában az a maradandó, amit nem 
az egyház ad, nem emberek adnak, nem a szervezet és intéz
mény, nem a törvény, szokás és szertartás biztosít, hanem az 
élő Isten. Ebben rejlik a templom munkájának értéke s ez 
emeli az egyházat saját temploma fölé olyan magasságba, ahol 
találkozhatik másokkal Isten igaz imádásában.

Jeruzsálem ?... Garisim?.. Mindegyik annyitér, ameny- 
nyire szolgálni tudja az igazi Istent. És csak akkor váltja fel 
gyűlöletét szeretetté, ha nem él egymással szemben, hanem 
mindkettő Istenben él.

Jézus messze távolba tekint s leikéből prófétai szó zendiil: 
Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igaz
ságban imádják!

Beszéljünk Jézus koráról, de gondoljunk a mi korunkra. 
Beszéljünk a samáriabeliek és zsidók vallásosságáról, mely felett 
ítéletként megállott Krisztus szava, de gondoljunk mindig saját 
magunkra.

Vallásosságukból hiányzott a lélek. Templomlátogatás, 
szertartás, vallási forma, külsőség volt az csupán belső érték 
nélkül. Látszat-élet életvalóság helyett. Cselekedetet vittek Isten
hez, nem pedig bünbánatot. Áldozati ajándékukban bizakodtak, 
nem pedig Isten kegyelmében. Egyházak és emberek túlérté
kelték önmagukat s magukban látták az üdvösség biztosítékát. 
Áldozatuk értékét ajándékuk értéke szabta meg, nem pedig 
lemondásuk nagysága. Sokfélét feláldoztak, csak bűneiket nem. 
Sok szót imádkoztak, de szívük hallgatott. Vallásos életük külső 
dísz volt csupán, nem pedig belső életük külső jele. Magukat 
keresték és nem az Istent, saját érdeküket, vagy külső vallási 
törvényeiket követték, nem pedig Isten akaratát.

Ezt a vallásos életet ítéli el Krisztus nemcsak azért, mert 
üres, tartalmatlan és hazúg, hanem azért is, mert a gyűlölet 
magját rejti magában.

Vallásosságukból hiányzott az élő Istennel való kapcsolat. 
Egyházi szervezettel, emberek által megkonstruált földi intéz
ménnyel kapcsolták egybe életüket, nem pedig Istennel. A val
lási törvények voltak számukra irányadók, nem pedig Isten 
törvényei; embereknek akartak tetszeni, nem pedig Istennek; 
emberi rendeléshez mérték életüket, nem pedig Isten akaratához. 
Ezért húzódik vallásos életükbe érdek, ezért befolyásolja azt 
hatalmi törekvés. Hiányzik belőle az Istennel való kapcsolat.

Vallásosságukból hiányzott az örökkévalóság kapcsolata. 
Vallásos életberendezkedésük órákra és napokra vonatkozott, 
nem pedig az örökkévalóságra. Tanrendbe osztottan élték le 
szertartásaikat s nem törődtek azoknak az örökkévalósággal 
szemben való értékével, vagy értéktelenségével. Felelősségük 
ideiglenes, nem pedig örök jellegű.



A vallásfelekezeti békességet nem biztosítja a közömbös* 
ség, mert a kiépítetlen lelkek szegénységi bizonyítványa csupán. 
Nem biztosíthatja az engedékenység sem, mert az csak gerinc- 
telenség lenne. Vallási meggyőződés tekintetében nincsen helye 
engedékenységnek és elalkuvásnak. A vallásfelekezeti békesség 
csak akkor biztosítható, ha az egyházak az igaz Istent ismerik 
meg, nem pedig az egyház által formált Istent; szertartásos 
vallásosság helyett kidolgozzák Istennek lélekben és igazságban 
imádását; Istennel teremtenek közösséget, nem pedig csupán a 
földi egyházzal; Istennel szemben éreznek felelősséget, nem 
pedig csupán az egyházzal szemben; Isten akaratát keresik, 
nem pedig csupán az egyház parancsolatait; lelki kérdéseiket 
az örökkévalóság világában vizsgálják, nem pedig múlandó ér
dekek halovány mécsvilágánál; kidolgozzák saját hitvilágukat 
és vallásos életüket, de elismerik másnak a jogát is ; nem csu- 
kózkodnak be önmagukba, hanem próbálnak önmaguk fölé 
emelkedni; nem a kicsi dolgokban való különbséget nézik, ha
nem az Isten által magasba helyezett pontot, melyben minden 
vallási érzés, követelés. Ígéret és feltétel összefut. Minél inkább 
uralkodóvá válik ez a központi gondolat, annál közelebb jutunk 
a megértéshez és békességhez.

A samáriai asszony boldogan emeli fel fejét. A lélek és 
igazság Istenéről szól Krisztus. Tehát nem a törvény és nem a 
boszúállás Istenéről. Ez az Isten nem a kiváltságosaké, hanem 
mindenkié. Nem ostoroz, hanem szeret, nem kegyetlen bíró, 
hanem irgalmas atya.

Hallgatja a prófétai szót a samáriai asszony. Régi hit remegő 
vágya, édesanyja elhaló utolsó imádsága, jövőt látó próféták 
igéje zendül feléje, mint egy régi, régi szentének elhalkuló 
viszhangja. „Tudom, hogy a Messiás jő, aki Krisztusnak mon
datik s mikor az eljő, megjelent nekünk mindent/

Jézus tekintete fogva tartja a vergődő asszony lelkét: Én 
vögyok az, aki veled beszélek!

Minden ettől függ: Krisztusnak kell eljönnie. Lelkét újra 
be kell fogadnunk, Szent igéjével újra gazdagodnunk kell. Min
den ettől függ! Ettől függ egyes emberek vallásossága, annak 
értéke, életátalakulása és annak Krisztushoz térése, hitté és 
cselekedetté váló engedelmessége. Ettől függ az egyházak mun
kája, hivatásbetöltése és örök szolgálata. Ettől függ egymáshoz 
való viszonyuk is. Krisztusnak kell a templomok közé állania 
s Garisim és Jeruzsálem templomai közét át kell hatnia az ő 
lelkének, mint elszakíthatatlan örök aranyláncnak. Egyet kell 
szolgálniok: a lélek és igazság Istenét.

Boruljon hát lábaihoz minden egyház, mikor Ő megszólal: 
Én vagyok az, ki veled beszélek! Ámen.

D. Kapi Béla.
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Akarsz-e meggyógyulni?
Böjt I. vas.

János ev. 5, 5—18.
Ez az evangéliomi történet avval kezdődik, hogy az Úr 

Jézus meglát egy 38 évig szenvedő beteg embert s meggyógyítja 
azt. Avval végződik, hogy a beteg ugyan meggyógyult, de a 
zsidók az Urat meg akarták kövezni. Ha magunkban méltatlan
kodva próbáljuk az okot keresni eme váratlan fordulat magya
rázataként, elénk áll a szombat állítólagos megtörése, még to
vább a zsidók oktalan gyűlölködése, irigysége. Ámde mindezek 
csak külső okok, amelyek újabb magyarázatot várnak. Ezt a 
magyarázatot azután annak a szenvedő beteg embernek egy 
sóhajszerű felkiáltása állítja elénk.

Az Úr Jézus azt kérdi tőle: akarsz-e meggyógyulni ? A 
kérdésre a beteg nagyon tiszteletre méltó módon adja meg a 
választ. Nem látszik a hangból semmi keserűség, vagy indulat. 
Hogy azonban mégis keserűség szorongatta a beteg lelkét, azt 
a felelet tartalmából látjuk. A kérdésre nem egyszerű igennel, 
vagy nemmel felel, hanem hosszú évekre terjedő betegségének 
szerinte való okát mondja e l: más lép be előttem. Mintha nem 
is a betegség volna a baj, hanem az a más.

így jutunk arra a sajátságos eredményre, hogy a súlyos 
beteg lelkét, ki az Úr kérdésére a legszebb, legszelidebb udva
rias választ adja s az ott levő agyarkodó, bárdolatlan, vad tömeg 
lelkét, amely az Urat megakarja kövezni, egy érzés hatja át: 
minden bajomnak más az oka. A betegnél az előtte tóba lépők, 
a tömegnél a náluk tökéletesebb életet élő Jézus. Ezek a má
sok. . .  Ez a Jézus... Mindenki más! Ha mindenki másforma 
volna! Az Úr Jézus ebbe a gondolat- és hangzavarba, a testi 
gyógyítás után, avval a lelki gyógyítással szól bele: eredj el 
és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

íme ebben az evangéliomi történetdarabban benne zajlik 
az egész emberi élet, benne viaskodik az én-nek és a más-nak 
harca. Az Úr Jézus a más-sal szemben az én-t állítja oda, mint 
életmagyarázatot. A mások élete, cselekedete mellett a saját 
énedet, saját életedet állítja oda, mint emberi sorsod s boldog
ságod hordozóját.

1. Akarsz-e meggyógyulni? Ha igen, akkor te keresd a 
Szabadítót mindenki más előtt.

Itt olyan szabadítást mutat meg az Űr, ahol más nem tud 
utadba lépni, más nem tud elgáncsolni. Nem szorulsz rá másra, 
nem kell elmaradnod senki mögött. Ez a szabadítás ott van 
veled, melletted. Bölcsődnél már várt rád. Azóta minden lépés
nél felkínálják. Nem véges tóként, végetlen tengerként áll előt
ted s aki meggyógyult benne, úgy énekel róla: Tengere nagy 
szeretetnek, Benned mily gyöngyök teremnek,. . .  Itt, ha nem 
akarod, nem tud megelőzni más. Ha te akarod, megelőzhetsz
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mindeneket. Akik előtted mentek, azokra nem tudsz nehéz szív* 
vei gondolni. Nem vitték el előled, hanem számodra hozzák 
az áldást. Ha te előzöl meg mást, meg nem szomorítod a meg
előződet, sietsz érte s boldog hallelujával viszed neki is a sza
badulást. Itt megszűnt az önzés — a magad hasznával mindig 
a más hasznát munkálod. Áldott a verseny — a győztes a le
győzött számára nyert győzelmet. Épen azért az Ur téged bol
dogságkeresőt, mindenhonnét: kunyhóból, palotából, Zakeus 
kincseitől, Lázár rongyaiból; a bűnös nő fertőjéből, a farizeus 
magahitt tökéletességmagaslatáról; a naini özvegy szívet tépő 
•fájdalmából, a kánai mennyegző örömujjongásából; a Bethesda 
tavától, a szombattól, az egész világtól a Szabadító keresésére 
küld. Nincs ilyen életbevágóan fontos dolog az életedben. Beteg 
vagy? Nem olyan fontos a patika; szegény vagy? Nem olyan 
fontos a betevő falat; hideg szobában dideregsz? Nem olyan 
fontos a tűzhelyed tüzének meggyújtása; adóért szorongatnak ? 
Nem olyan fontos az utolsó garas előtalálása; apai házad, földed 
ingadozik talpad alatt? Nem olyan fontos annak megmentése, 
megtartása, mint a Szabadító megtalálása. Mert ez a nagyon 
szerencsétlen, nagyon nyomorult, nagyon boldogtalan világ az 
Üdvözítővel együtt kérdi tőled: mit használ valakinek, ha mind 
e világot megnyeri is? Nézz Péterre, aki előbb látta meg a 
Krisztust, boldogan mondotta: Uram kihez mennénk te kívü
led?... Jó minekünk itt lennünk. Zakeusra, ki vagyona 3/í részé
nek elvesztésekor annak örül, hogy ma lett üdvössége e háznak. 
A filippi börtöntartóra, aki mikor nemcsak a börtön, de az egész 
világ összedült számára, boldogan értette meg: higyj az Űr Jézus 
Krisztusban és üdvözölsz te és a te házad népe.

A világban eddig azok versenyeztek, akik futottak az Isten 
elől és az Ő Szentje elől. Ennek a versenynek nyomán a nyomo
rúság, gyalázat tűzében ég Oroszország s az egész világ. Indul
jon meg egy szent verseny az Isten felé, a Szabadító felé. 
Indítsd meg a versenyt te. Siess mások előtt, mindenek előtt. 
Már is nagyon elkéstünk, elkéstél. Ha megtaláltad a Szabadítót, 
győztél magad felett, mindenek felett, a magad boldogságára, 
másek javára, a menny örömére, mert öröm van a mennyben 
a tévelygő bűnös hazatérésén.

2. Ha megtaláltad a Szabadítót, akkor te hallgass mindenki 
előtt a szavára! Nagy dolog, ha megtaláltad a Szabadítót, de 
csak akkor, ha szabadítását is el akarod fogadni. Szava, igéje 
elfogadása, követése, teljesítése által lesz a Szabadító a te sza- 
badítóddá! A beteg csak úgy gyógyult meg, hogy többé nem 
a tó, nem is a szombat, még kevésbbé az emberek szavára, 
hanem egyedül a Szabadító szavára hallgatott. Ez nem könnyű 
és mégis ez a sorsdöntő. A meggyógyult is nehezen kerülte el 
a bántalmazást. De vitte az Úr parancsára ágyát örömmel.

Az Űr Jézus igéje egy egész. Az Ige a maga egészében 
világosság, élet. Nem megválogatásra, a nekünk tetsző rész ki
keresésére, hanem követésre, megtartásra adta nekünk az Űr!
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A mai ember válogat az Úr igéjében, mint a kényeztetett gye
rek a cseresznyében. Az Ür a maga igéjét nem cseresznyeként* 
nem csemegeként, nem is ünnepi eledelként adta nekünk, ha
nem az élet kenyere, táplálékaként. így fogadod-e el ? így élsz-e 
vele? Élsz-e belőle?

A zsidók is látták a Szabadítót, de nem szabadulhattak 
meg, mert Isten akaratába, igéjébe belekeverték a maguk aka
ratát. Isten akarata, törvénye címén a maguk akaratára esküd
tek. Isten óhaja címén a saját vágyaik, indulataik követőivé 
lettek. Megrontották így Isten törvényét, azért őket is megron
totta az Isten. A Szabadító szava így ítélet harsonájává lett a 
számukra. „Nem marad benned egy kő a más kövön". Kain 
átkával a vállukon járják az élet útját: „nagyobb az én bünte
tésem, mintsem elhordozbatnám". A Szabadító igéje világosság, 
szabadítás, újjászületés, boldogság, öröküdvösség a számodra 
— a te akaratod, az akaratoddal hígított ige: sötétség, botlás, 
rabság, elesés, örök kárhozat a számodra.

Megtaláltad Szabadítódat I Tudod-e, hogy nem akar fétis 
lenni életedben, akire csak nézel, hanem dobogó szív, életedet 
irányító gondolat, akarat igéje által? Tudod-e, hogy a Szabadíts 
már megelégelte a sok hamisítást az életben, nem azért talál
tatta meg magát veled, hogy igéje hamisítójává neveljen? Tu
dod? Hát azért keresd, tanuld s éljed igéjét szüntelent

Ha hallgatod s követed, éled az ő  igéjét, azt is látod, nem 
tehetsz mást, minthogy többé nem vétkezel. Hiszen erre a célra 
szabadított meg. Viszont nem vétkező életet csak úgy tudsz 
élni, ha a bűneidet leteszed a lábaihoz. Ezen az áron is akarod-e 
a gyógyulást? Nem felesleges kérdés, mert nagyon sok ember 
van, aki a bűnét jobban szereti, mint saját magát; aki a bűné
hez jobban ragaszkodik, mint életéhez. Nem úgy vagy-e te is* 
hogy Őt elfogadod, igéjét is szívedbe zárod, de a bűneidet nem 
adod ? A Bethesda tava, a szombat, a nemzeti, sőt a felekezeti 
hagyomány is hányszor tud a bűnök takarója lenni. — Az Úr 
a bűneidet akarja, mert ha azokat tovább tartogatod, akkor — 
tudja, hogy — még rosszabbul lesz dolgod. A bűneid megtaga
dása, az Úr Jézus kezébe való kiszolgáltatása, a próbaköve an
nak, igazán megakarsz-e szabadulni, igazán keresed-e a Sza
badítót.

A gyógyulást kereső beteg, valamint a szombatot féltő 
zsidóság azt hitte — mások állanak boldogulása útjában, a 
Szabadító megmutatja, hogy boldogságod ellensége nem a más* 
hanem az é n : te magad, a boldogságodat nem máson, hanem 
magadon kérheted számon. Az én áll a boldogságod útjában, 
míg bűneid szívedben melengeted s az én_ vezet boldogságra* 
ha bűneidet Szabadítod kezébe letéve, az Ő akaratát követed* 
Ámen.

Fábián Imre
sárszentlörincl lelkész.



103

Gyűlöljétek a bűnt, de kíméljétek 
a bűnöst.

(Bojt II. vas.
Luk. IX. 51-56 .

Mint minden nagynak, hősnek, aki az emberiség boldogí- 
tására vállalkozott, a megnemértés volt keserű végzete, úgy az 
Isten Fiát. Jézus Krisztust sem kímélte meg ez és nem kiméli 
meg ma sem. Ez a megnemértés nemcsak azoknál mutatkozott, 
akik vad dühökben megköpdösték, testét véresre verve keresztre 
vonták, hanem tanítványainak meghitt körében is s ott érzik 
káros hatása ma élő, türelmetlen követőinek vakbuzgó tetteiben. 
Már elhangzott ajkáról a hegyen mondott nagy beszéde, amely
ben sorra vette az óvilág törvényeit. Azokat a szabályokat, 
amelyek az ember életét a legaprólékosabb részletekig, kezdve 
az étkezéstől, az utolsó szemrebbenésig szabályozták. A sok 
léleknélküli betűre rálehelte áldott szellemét, hogy a minden 
törvények foglalatját, a szeretetet vésse bele az emberi szívekbe. 
Akkor történt, hogy Jeruzsálembe menve útban éri őket az éj. 
Ezért egy samáriai faluban kérnek szállást. A falubeliek azon
ban a zsidót ellenségként gyűlölték, nem teljesítették hát kéré
süket. A tanítványok szívén a harag, a bosszúállás szenvedélye 
ömlik el. Engedélyt kérnek a Mestertől, hogy megátkozzák, tűz
zel emésszék el a falut. Hivatkoznak Illésre a nagy prófétára, 
aki Baál papjait irgalmatlanul megölte, Akházia királynak hoz- 
záküldött követeit égből kért tűzzel pusztította el.

Jézus szomorúan látja, hogy tanítványai, kik naponként 
vele vannak, még mindig az óvilágba futnak példákért, eszmé
nyekért. Még mindig úgy akarják apostoli hivatásukat betölteni, 
hogy készek a legembertelenebb fegyverhez is nyúlni, ha rajtuk 
esett hántás megtorlásáról van szó. Szent felháborodással meg
dorgálja őket: „Nem tudjátok minémii lélek van tibennetek.a Hát 
már elfelejtettétek ? Hiszen még csak hetekkel, vagy talán csak 
napokkal ezelőtt mondottam néktek: „Szeressétek ellenségeite
ket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, 
akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik háborgat
nak és kergetnek titeket". — „Hogy legyetek a ti mennyei 
Atyátok fiai, Aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind 
a jókra, esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak". „Az 
embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, 
hanem hogy megtartsa". Jött, hogy megöldökölje a bűnt, de a 
bűnösnek életet adjon.

Krisztus evangéliumának ez az alapgondolata. Ezért Krisz
tus országa terjesztőinek haditerve, a keresztyén naponkénti 
munkaprogrammja csak ez lehet: gyűlöljétek a bűnt, de kí
méljétek a bűnöst.

Jézus Jeruzsálembe indul. Követeket küld maga előtt, hogy 
szállást készítsenek neki. Jézussal egy úton járni, Jézushoz tar
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tozni küldetést jelentett mindig, azt jelent ma is. Ő ma is úgy 
közelít egy emberszívhez, hogy előbb elküldi a maga követeit,, 
szálláscsinálóit. Többé nem az ő bibliai tanítványait, de mind
nyájunkat, kik őt Urunknak valljuk. Bármilyen hihetetlennek 
látszik is a gondolat, hogy a mi gyarló kezünk is lendíteni tudna 
valamit az Űr ügyén, mégis úgy van. Országa terjesztésének 
nagy munkájában nékünk is részt adott. Szüksége van a mi 
közreműködésünkre, nem nélkülözheti tetteinket. A mi földré
szünkre az evangélium üzenetét nem angyalok hozták el, de 
egy ember, Pál apostol. India, Kína, Afrika zajos városait a 
halálveszedelemmel teli vadonjait szintén emberek járják végig 
ma, hogy kemény pogány szívek megnyíljanak a Krisztus előtt. 
Az ember az, aki felemeli tiltakozó szavát a jogtalanság, kap
zsiság fosztogató hatalma ellen. Meglátja az elesettek égő sebét 
s belecsepegteti a könyörület gyógyító olaját. Az iszákosokat,, 
a paráznákat eszmélteti szenvedélyük kárhozatos voltára. Az 
ember az, akit az Úr gyűlöletre, harcra szólít az ős ellenség, a 
bűn ellen, de egy megszorítással: Kíméljétek a bűnöst.

Hányszor magyarázták ezt félre! Az ember istenmunka
társi jogával sokszor visszaélt az idők folyamán. Jézusnak nem 
egyszer kellett és kell fölemelnie dorgáló szavát: „Nem tudjá
tok minémű lélek van tibennetek*.

Az apostoli kort követő századokban, amikor a megizmo
sodott keresztyénség mind hatalmasabban kezd előre törni hó
dító utján, missziói útjait nem egy helyen csataterek, vértenge
rek, meggyilkolt emberek borzalmas képei jelzik. A világmisz- 
sziói parancsot: „Tegyetek tanítványokká minden népeket" az 
emberi vakbuzgóság nem azzal igyekezett betölteni, hogy min
den nép fiainak # szívében felgyújtsa a pünkösdi Lélek szent 
tűzét, hanem az Úr megkérdezése nélkül felgyújtotta a kínpadok,, 
emberi gyötrelmek poklának tűzét. A Krisztus keresztje, a föld 
és az ég összeölelkezésének e szent szimbóluma sohasem került 
olyan fonák helyzetbe, mint amikor erőszakos kezek harci lobo
gókra varrták, mint gyilkolásra izgató jelvényt. Az emlékezés 
mindent megszépítő ecsetje kiszínezi ezeket a történeteket s 
istenországa terjesztése érdekében véghez vitt hősi tetteknek 
minősíti ugyan, de ez mégis ellenkezik ezzel a krisztusi gondo
lattal : Gyűlöljétek a bűnt, de kíméljétek a bűnöst. Megdöbbente 
ellentéte e gyászjelekkel megrakott út annak az útnak, amelyen 
a világ Megváltója elhaladt. Itt nem hallatszik a harcok szilaj 
lármája, haldoklók halálhörgése, de siketek, sánták, vakok, kap
zsi vámszedők, bűnös nők életujjongása, hála és dicsőítő éneke. 

. Utján sehol az erőszaknak, a vérnek egyetlen szennyes foltja 
sem látszik, de mindenütt a szeretet csodáinak rengetege. Igen, 
mert Ó azért jött, hogy megtartsa a lelkeket, nem pedig, hogy 
elveszítse.

A keresztyénség a bűn és az istentelenség ellen folytatott 
kemény küzdelmében, talán a harc hevétől megszédítve, de 
annyiszor elfelejti ma is Krisztus harci modorát: Gyűlöljétek a
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bűnt, de kíméljétek a bűnöst. Az a nagy idegkimerültség, amely
ben vergődik ez a mai kor, végighullámzik a hívők lelki vilá
gán is, erőszak és türelmetlenség képében. A bűnösnek elutasító 
magatartása, megátalkodottsága haragra lobbantja szívünket, 
kimeríti türelmünket. Fáj ha a világ fiait boldogulni látjuk. Nagy 
méltatlankodva imádság alakjában kiáltjuk az ég felé e rettentő 
szavakat: Isten miért nem vered, miért nem csúfolod meg őket I 
S ha az Isten nem felel vétkes méltatlankodásunkra, akkor a 
legkönnyebb, ma nagyon divatos utat választjuk: elkülönülünk, 
elszakadunk embertársainktól, akik beszennyezettek, kárhozatra 
méltó bűnösök. Félrevonulva dobáljuk reájuk a megbélyegzés
nek, az ítéletnek a köveit, hogy egészen eltemetve őket, a mi 
igaz voltunk és tisztaságunk annál jobban kidomborodjék. ítélet
ben, igazságosztásban szigorúbbak vagyunk, mint az Isten. Mert 
ő  jóságos Atya, kiről az Ige szavaival mondja egy neves író: 
„Szeretető ott ragyog a számunkra megteremtett világban. A nap 
megvilágítja a jókat, a gonoszokat. A búza szárba szökken és 
megsárgul, hogy kenyeret adjon a pogánynak, hívőnek. A csil
lagok egyformán ragyognak, a pásztor kunyhója s a testvér- 
gyilkos börtöne felett. A szőllőfürt szemei megfeketednek, meg
duzzadnak, hogy bort adjanak a nász lakodalmára s a gyilkos 
részegeskedésére. A lég madarai szabad röptűkben fáradság 
nélkül lelik meg eleségüket és még a tolvaj rókáknak is van 
búvóhelyük". Aki így tud tűrni a világnak, ilyen tékozló sze
retettel tud várni a bűnösre, az kíméletet követel részünkről is 
a bűnössel szemben.

Kíméljétek a bűnöst. Kíméletlenség, türelmetlenség a mi 
lelki fogyatkozásunknak, Krisztussal való élő közösségünk meg
szakadásának a jele. Amíg szívünket eltölti a harag, indulat 
szenvedélye, helyet adunk abban az ellenszenvnek, mások meg
vetésének, lenézésének, amelyek egyike sem a lélek gyümölcse, 
hogyan akarunk addig a telkeknek parancsolni, rajtuk uralkodni. 
„Nagy Péter orosz cár 1722-ben szigorú rendeletet adott ki, 
hogy mindenkit, aki rabszolgájával embertelenül bánik, elme
bajosnak bélyegezzenek s azok között adjanak neki helyet. 
Egyszer a kertészére egy elkövetett bűn miatt úgy megharagu
dott, hogy a csupa erő és élet embert halálra verte. Mikor 
haragjából felocsúdott, fájdalmasan így kiáltott fel: Én, szeren
csétlen! aki törvénnyel, erőszakkal civilizálttá akarom tenni 
alattvalóimat, Önmagamat nem tudtam legyőzni, emberségessé 
tenni."

Kíméljétek a bűnöst. Minden bűnös egy megtért új éleinek 
az ígérete. Jézust egy egész falu elutasította, egy falu bezárta 
minden kapuját, hogy be ne térhessen hozzá s ő a legkisebb 
indulat nélkül bizonyosabb időre várva elhaladt mellette békes- 
ségesen. Mert Jézus bízott a bűnösben, nem mondott le róla. 
És nem csalódott. A pogány százados hitén elálmélkodva mon
dotta : „Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam 
ilyen nagy hitet." A meggyógyított tiz bélpoklos közül egy sa-
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máriai tért vissza, hogy lábaihoz borulva köszönetét mondjon 
néki. Az ingadozó Péter őérette halt meg a kereszten. Sokan 
eltudjuk mondani megtérésünk történetét. Krisztushoz jutásunk 
drága eseményét. Ennek tükrében nézzük a bűnöst. És akkor 
hinni tudjuk, hogy annak a kapzsinak egyszer csak áldásoszto
gatásra nyílik meg a keze. Az a gőgös elbizakodott fej, miként 
a miénk, alázatosan meg fog hajlani. Az az elesett szerencsétlen, 
akit már mindenki megvetett, aki ott mélyen bent gázol a bűn
nek posványában, talán éppen a mi visszahívó szavunkat várja, 
hogy megmeneküljön. Annak a gyűlölködőnek a szívéből nem 
alhatott ki a harag, a bosszú tüze, mert hiszen még csak egy
szer ajánlottuk fel neki a kibékülést, többször megismételni azt 
elmulasztottuk. Ne kérjük hát a Mestert, hogy büntesse, eméssze 
meg őket tűzzel. „Nem tudjátok minémű lélek van tibennetek®.

A beteg kiméletet kíván. Gyöngéden fogjuk meg a testét, 
sokszor megigazítjuk fejvánkosát s egyre a gyógyulás, felépülés 
reményével biztatgatjuk. A bűnös nagy beteg. Gyógyulásának 
kezdete, hogy felkeltsük benne a gyógyulás vágyát. Mennyi 
vigyázat, kímélet, sokszoros példaadás kell ehez. A bűnös csak 
egy nyelven ért, a szeretet nyelvén. Egy fegyverrel szemben 
tehetetlen, a szelidlelküség és gyöngédség fegyverével szemben. 
Ezért inti híveit Pál apostol: „Gyöngédek legyetek, teljes sze
lídséget tanúsítván minden ember iránt.®

„Priamus, a hatalmas trójai király személyesen kereste fel 
a hős Achillest, amikor az legvitézebb fiát, Hektort megölte. 
Térdre hull előtte, meghajtva ősz fejét a büszke fiatal Achilles 
előtt, megragadja annak kezét, azt a kezet, amely fiát megölte, 
megcsókolja és így könyörög: Neked is van ősz, gyámoltalan 
atyád odahaza, atyád szeretete nevében add vissza nekem leg
kedvesebb fiamnak legalább a holttetemét. Achilles, aki rettent- 
hetetlenül kemény szívvel áll a harcok hevében, most a szere
tetnek és megbocsátásnak e megindító beszédére mintha dárda 
érné szívét, megtántorodik, sírva fakad s mind a ketten az 
ellenségek, a győztes és legyőzött együtt zokognak.® Priamus 
fegyvere lehet csak a mi fegyverünk is, amellyel még a legna
gyobb megátalkodottságon is rést ütünk. így bánjunk az ellen
séggel, a bűnösökkel, gyűlöljük a bűnt, de kíméljük a bűnöst. 
Ott, ahol az aggódó szeretet és a bűnbánat könnyei összefolynak 
s egy közös zokogásban testvérekké forrnak, csak ott lehet szó 
boldog Krisztushoz jutásról.

Komoly intelem ez Krisztus ma élő követőihez, akik még 
a tanítványok buzgóságát is sokszor túlhaladják egy lépéssel. 
Templom tövében templom épül. Úgy néznek egymásra e szent 
hajlékok, mint ellenséges várak, melyeknek falain belül az 
összegyülekezett hívek egymás ellen imádkoznak, egymás ellen 
tusakodnak. Milyen jó, hogy az Isten nem hallgat meg minden 
imádságot. Egyesületek, bibliai alapon álló közösségek az egye
dül üdvözítés dogmájával lépnek föl egymással szemben, a ma
guk sáncairól nem is az ellenségre, de keresztyén testvéreikre
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dobálnak tüzet, átkot a Mester megkérdezése nélkül. Ebben az 
ébredőnek, bibliaszomjasnak nevezhető korban itt is ott is egy 
veszedelmes keresztyén típus jelentkezik egyre gyakrabban, a 
Bibliával verekedő és átkozódó keresztyén. Egy ember tőszom
szédjának a temetésére csak azért nem ment el, mert egy házi 
bibliaórán az Isten Igéje felett csúnyán összekaptak. „Nem tud
játok minémű lélek van tibennetek.* Újra és újra hangzik Jézus 
dorgáló szava. Isten országában nem emésztő tűz, nem gyilkos 
fegyverek kellenek, de kezek, amelyek fölemelik az elesetteket 
a bűnnek fertőjéből, amelyek szeretettel ölelnek, szívek, amelyek 
egymáshoz simulnak. Ez a Krisztus lelke. Ez a Biblia lelke, ez 
a keresztyénség lelke, ennek a léleknek kell lakoznia tibennetek. 
Gyűlöljétek a bűnt, de szeressétek a bűnöst. Ámen.

Halvey István
kiskőrösi lelkész.

Nevetek fel van írva a mennyben.
Böjti beszédvázlat.

Lukács 10, 17—20.

Egy szent, áldott titkot fed fel az Úr a „70 tanítvány* 
ámuló lelke előtt: „nevetek fel van írva a mennybenI* S míg 
bizonyosakká teszi őket effelől s míg hangsúlyozza, hogy „fel 
van írva* hogy tehát nem ők maguk írták fel (még azzal az 
eredményes, diadalmas szolgálatukkal sem, amelyről ép vissza
tértek); egyúttal, értékfogalmait alkalmazva, arra biztatja őket, 
hogy „inkább* ennek örüljenek, mint akármi másnak.

Nem akarja kárhoztatni másnemű örömeiket, talán legke- 
vésbbé azt, amely — munkájuk sikere, eredményei felett ép 
akkor rezgett át a szívükön; bár ebből az örömből a hála és 
alázat mellett („a te neved által*) talán érzett ki valami kis 
önelégültséget, elbizakodottságot is („nekünk*). Alig akarta meg
rontani ezt az örömöt — bár tudta, hogy nem feltétlen értékű 
s maradandőságú, különben alig adott volna nekik „hatalmat*, 
amely ilyen sikerekhez s rajtuk keresztül ilyen örömhöz segí
tette őket; alig áradna az ő szívéből is a diadal öröme azokon 
a szavakon keresztül: „látám a sátán t... lehullani — s alig 
rezgett volna „lelkében* továbbra is „azon órában* az ehhez 
fűződő „örvendezés*!

De igenis határozottan és nyomatékosan a lelkűkre akarja 
kötni, hogy mindennél „inkább* azon örüljenek, hogy nevük 
fel van írva a mennyben, mert egy tanítványszívnek mindennél 
„inkább* méltó és érdemes ezen örülni, mert ez nemhogy elte
relné figyelmét az e világban elvégzendő feladatoktól, nemhogy 
alkalmatlanná tenné erre a szolgálatra, nemhogy megaszalná 
egyéb örömeit, hanem ellenkezőleg fokozza, élesíti azt a figyel
met, gyarapítja szolgálatának hűségét, türelmét, erejét, tűzét, 
odaadását, megszenteli, megdicsőíti örömeit.

*



108

Böjt van. S ahogy az élet hajszás, lármás forgatagából,, 
munkájából „vissza-visszatérünk* mi is — a milliókká sokaso
dott hetvenek — egy-egy böjti istentisztelet áhítatába és csend
jébe; az ige, az ének azt a szent, áldott titkot nyitogafja előt
tünk is: „nevetek fel van írva a mennyben*. „Fel van írva*, 
mert Isten kegyelmének keze a báránynak a golgotái keresztről 
aláhulló vérébe mártott tollal felírta."

Felírta, azaz elkészítette, felajánlja, kínálja és biztosítja az 
új ég, az új föld, az új Jeruzsálem könny, gyász, halál, kiáltás, 
fájdalom nélkül való örömét (Jel. 21).

Böjti ének, böjti ige hív és biztat: teljék meg szívetek 
ennek a rendíthetetlen, tiszta mély örömével, örüljetek ennek 
mindennél inkább! *

Nem „a sápadt Galileainak száraz lehellete* ez, amellyel 
„megőszíti* az embernek örömeit, életét (Swinburne)!

A „terített asztal*, az „öltözködés*, a „gazdagság*, a munka 
és pihenés, a magány és társaság, otthon és egészség, a termé
szet szépségeinek, tudománynak, művészetnek stb. stb. örömét 
hogy akarná megfagyasztani számomra e felhívással az, aki 
maga is él vele!?

Hogy akarhatná megrontani azt az örömet, amelyet egy 
hívő, engedelmes tanítvány szív afelett érez, hogy az „Úr nevéért 
lelkek engednek neki*, hogy harca s munkája az élet sötét, 
gonosz hatalmai felett való diadalra érett, hogy ámuló látójává 
lehetett a sátán villámlásszerű „lehullásának* vereségének?! 
Ő, aki egyenesen erre a munkára, harcra küldi s kötelezi övéit ? 
ezért és erre ad nekik „hatalmat*?!

*
A tételt nem úgy állítja fel Jézus: vagy-vagy! hanem így: 

„inkább*! — Azt akarja, hogy a tanítványszív, örömeinek csu
dálatosán változatos seregében, teremtsen belső rendet, állapít
son meg „rangsort*, s az „elsőt tegye az első helyre!*.

Az első helyre ezt tegye, amelyik független minden emberi 
és természeti vonatkozástól s egyedül Isten kegyelmétől függ 
(J. 16. 22);

amelyik nem szegényes, fogyatékos, hanem „bőséges* 
(M. 5, 12);

amelyik a leghasonlóbb Isten öröméhez (Luk. 15) ;
amelyik a legdicsőségesebb és legáldottabb „ társaságba* 

emel (Zsid. 1. 12, 23);
amelyik nem a jelené, vagy a múlté csupán, hanem a 

jövőé, az örökkévalóságé is; amelyik „reménységben* való és 
mégis áidón visszahat a mára; amelyben az élet minden más 
öröme teljessé, csorbítatlanná, tisztává válik; amelytől nem a 
passzív rajongás szeme csillan meg fáradt, bágyadt, misztikus 
fényben, hanem a munka, szolgálat lesz hálában és bizonyos
ságban hűbbé, odaadóbbá, a kereszthordozás lesz alázatban 
türelmesebbé, a biztonságérzet lesz megingathatatlanná, csügge-



detlenséggé, a harc az ördög, a sátán ellen lesz szívóssá, a  
diadal felől legyűrhetetleniil bizonyossá!

*

Érvekkel bizonyítani azt, hogy ez így van, bajos, tán lehe
tetlen is. Életek azonban annál meggyőzőbben bizonyítják (Pál 
apostol stb.).

*

Döbbenjen meg a lelkünk arra a gondolatra, hogy mi 
lenne velünk, ha nevünk nem volna „felírva a mennyben", vagy 
ha kitöröltetnék! Ne próbáljuk vígasztalgatni magunkat azzal, 
hogy nem az. az „evangélium" — egészen és maradéktalanul: 
— „fel van írva nevetek a mennyben". Hanem örüljünk, örül
jünk szent mély örvendezéssel annak, hogy a Golgotái Kereszt 
némán is azzal biztat most is : „fel van írva nevetek a menny
ben !“.

Németh Gyula
szekszárdi lelkész.

Elaludt lelkek.
Böjti beszéd.

Márk 14, 37—38.

Ez az Ige a fájdalmak kertjéből való. Jézus, akinek földi 
órái már meg vannak számolva, készülődik a halálra. A szemei 
előtt már valahol messze felemelkedik a szálkás keresztfa, amit 
éppen azok ácsolnak össze, akikért oda készül áldozni isteni 
éleiét. A szíve tele van fájdalommal és szomorúsággal és ebben 
az állapotában szeretne valahol megpihenni, egy csöndes helyen 
erőt meríteni, szeretne valahol imádkozni. Ezért megy Simon 
Péterrel ezen az utolsó éjszakán a Gecsemáné kert csöndes 
lombjai, susogó bokrai közé. Egyszer csak megállítja Pétert és 
azt mondja néki; pihenj le itt és vigyázz, amíg én kissé távo
labb imádkozni fogok, hogy senki és semmi ne zavarja az én 
imádságomat, Péter ígéretet tesz, de amint Jézus eltávozik mel
lőle, erőt vesz rajta a testi gyengeség és elalszik. Jézus imád
sága után visszatér, megérinti az alvó Péter arcát s riadt tekin
tetébe nézve mondja ezeket a nehéz szavakat: Simon, te alszol? 
Nem birtál egy óráig vigyázni ? — És Péter, az elaludt ember, 
mnghajtott fejjel siratja a gyengeségét.

Valójában minden ember ilyen elaludt ember, valahányszor 
csak egy órára is elkerül Jézus közeléből. De erről az alvásról, 
erről a gyengeségről csak akkor szerez tudomást, ha egyszer 
újra szembekerül Jézussal. Mint ahogy az alvó ember csak 
akkor tudja meg, hogy álmodott, mikor a hajnali fény csókjára 
felnyílnak a szemei és szembe kerül a való világgal és annak 
igazi fényével. — De mikor történik meg ez az ébredés, mikor 
látja meg az ember, hogy alvajáró volt? — Jársz odakünn a 
világban a bűneid után és szolgai engedelinességgel hordod

109
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fekete oltárok tfizébe a tested és a lelked gyöngyeit, sokszor 
már úgy érzed, hogy utálatos dolog, amit cselekszel és szeretnél 
megszabadulni kegyetlen zsarnokodtól a bűnödtől, vagy a szen- 
vedélyedlől, de nem tudsz. Egyszer ilyenkor betévedsz ide, mert 
bekopogott a szíveden az orgonaszó és itt meghallod, hogy aki 
Jézushoz köti magát, mindentől el tud szakadni, — látod ebben 
a megnyugvásban, ebben az ébredésben érint meg téged, mint 
egykor Pétert, Jézusnak a keze. Ekkor érzed meg, hogy aludtál 
eddig, hogy a hűn karjaiban hazug álmokat álmodtál. Vagy 
nem a bűnöd utairól hoz el ide téged a harangszó, hanem a 
könnyek tengeréről sodor be ide egy véletlen hullám. És itt 
csoda történik veled. Szállnak feléd az Igék s mint puha selyem
kendők törlik le a bánatod könnyeit. Látod, abban az elpihent 
és kisimult szívben, amellyel átléped ilyenkor a templom kü
szöbét, találkoztál Vele és felébredtél abból a szörnyű álomból, 
ahová fájdalomtól sújtva egyszer belezuhantál. Vagy odakünn 
a nagy világban karjaidra veszel egy kis apró gyermeket, aki
nek tisztaságtól csillan feléd boldogan a szeme és te visszasírod 
bemocskolt és tönkrement jóságod és tisztaságod, vagy találkozol 
hősökkel, hívőkkel és imádkozókkal, akik az élet nagy viharai
ban is erősen állanak és látják az eget, akik könnyek közül is 
mosolyognak, mintha valahonnan egy jóságos arc biztatóan nézne 
feléjük és egyszerre nagyon fájni kezd a hitetlenséged, a köny- 
nyelműséged és á léhaságod és úgy szeretnél más lenni, de 
csak ennyit tudsz mondani: Istenem, de jó lenne ezt a fáradt, 
lázas fejet valahova, a Te kezeidbe hajtani, látod, így történik 
meg néked, alvó embernek boldog ébredése.

Az alvó Péterhez így szól Jézus: Simon te alszol ? Jézus 
az alvó embert mindenek előtt felébreszti, még pedig azzal, hogy 
a nevén szólítja. Ha az embert nevén szólítják, az lehet kellemes 
és kellemetlen dolog. Kellemes akkor, ha tiszta a lelkiismerete. 
Szólítsd nevén a gyermekedet akkor, amikor jó és meglátod, 
milyen boldogan siet feléd, milyen nyugodtan áll eléd és mondja: 
Itt vagyok, hívott édesanyám, vagy édesapám. Szólíts nevén 
akárkit, akinek tiszta a szíve s az jönni fog feléd bátran, fel
emelt fejjel és nyílt, nyugodt tekintettel. De szólítsd nevén a 
gyermekedet, amikor valami rosszat követett el, látni fogod, 
hogy ijed meg ettől a hívogatástól, hogy rezzen össze, amikor 
meghallja a nevét. Szólítsd meg azt, akinek valami bűnös, titkos 
rejtegetni valója van s meglátod mint sápan el, hogy fordítja 
el a fejét, hogy valahogy meg ne lásd a lelke foltját, milyen 
ideges, milyen nyugtalan lesz a neve hallatára.

Jézus nevén szólítja Pétert: Simon te alszol? És Simon 
Péter riadtan ugrik fel, a szívét szinte a torkában érzi és a feje 
aláhanyatlik. Jaj, most mindennek vége. Most valaki hívja, aki 
elé oda kell állnia s beszámolni az életéről. Jézus most nem 
a világnak szól, nem avval törődik, most vele áll szemben és 
ennek a pillanatnak az a borzalma, hogy a vele beszélő Jézus
nak be kell vallani, hogy ő bizony elaludt. Hogy megszegte
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ígéretét és nem teljesítette Jézus kérését. Vigyáznia kellett volna 
és ő elaludt. Az agyán átvillan a szörnyű gondolat, mi történt 
volna, ha az ő hűtlensége folytán valaki megtámadja és meg
zavarja a Mester imáját. Amikor álmából felriasztja a neve, 
szinte megborzad önmagától. Ügy érzi; mindenünnen, minden 
bokorból és minden fa lombjai közül ezt kiáltják rá hosszú, 
fekete taláros birák: Simon, Simon, mit tettél! És a neve vá
dolni kezdi. Jézus csak két mondatot mond neki, de ez a két 
mondat hosszabb és rémesebb minden vádbeszédnél: Simon én 
egy életen át vigyáztam rád és te egy óráig nem tudtál énreám 
vigyázni. Simon te alszol?!

Ez a vádak súlya alatt összetört ember te vagy. Jézus 
tégedet is neveden szólít. Nem hallottad még sohasem? Emlé
kezz csak vissza. Egyszer elindultál valahová egy olyan utón, 
amelyik Istentől elvezet, de olyan nehezen ment az elindulás. 
Mintha benn a szívedben valaki a nevedet mondta volna: vi
gyázz, ne menj. Tudtad, hogy amihez most hozzákezdesz, az 
bűnös dolog és amikor te titokban átlépted a jóság küszöbét, 
valaki neveden szólított és te összerezzentél. De az is lehet, 
hogy eddig nem hallottad Tőle a nevedet, mert a Sátán olyan 
édes álmokat bocsátott reád, hogy elaludtál, de vigyázz, egyszer 
meg fogod hallani! Egy ideig Péter is aludt. Egy ideig te is 
járhatsz a magad utain, de egyszer, talán egy betegágyon, talán 
egy koporsón, talán egy csalódás kapujában, talán rózsás utakon, 
ahol kacagva önfeledten jársz, egyszer a hátad mögött Valaki 
hív és neveden szólít. És neked meg kell állanod, Feléje kell 
fordulnod és a tekintetébe kell nézned! Abba a tekintetbe, 
amelyik mindent látott. Testvér, mi lesz veled, ha egyszer ne
ked szól majd ez az Ige: Simon, te alszol!!! Hát nem tudtál 
egy óráig vigyázni?!

Jézusnak abban a mondatában, amellyel felébreszti Pétert, 
nemcsak vád van, hanem egy nagy szemrehányás is. Simon 
te alszol? Te, akinek egyszerű halásztarsolyába az égi ajándé
kok egész garmadáját helyeztem el. Te, akit kitüntettem avval, 
hogy a tanítványom légy, akibe az én telkemet adtam, hogy 
az Isten országa meggyújtott tüzét vigyed minden sötét emberi 
hajlék fe lé ... Te, akinek azon a gyönyörű éjszakán, ott Cae- 
sárea Filippi mellett átadtam a titkomat és te hangosan jelen
tetted ki a kérdésemre: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia . . .  Te, akinek hálóit szakadásig töltöttem meg halakkal... 
Te, akit a viharzó tengeren a hullámok fölött magamhoz hoz
tam . . .  megmentettem. . .  Simon te alszol ?! — Hát mindent el 
tudtál felejteni ? 1 Hát csak ennyi az erőd, a hited, a hűséged ?! 
Amikor imádkoztam, csak egyetlen óráig kellett volna vigyáznod 
és nem tetted meg. Te, akit annyira szerettem, Simon te alszol?!...

Nem érzed, hogy milyen lesújtó dolog, amikor ezt neked 
is mondja Jézus ? Nem látod Jézus karjaiban, amint feléd hozza 
a kincseket, amiket néked születésedtől kezdve adott? Nem 
hallod, amint ezekre mutatva mondja: Te, akinek életet adtam, 
aki magadon hordod az én arcom vonásait, akinek asztalára a
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világból, az én nagy kertemből naponként felszolgálom a földi 
örömök gazdag ételét, akinek poharába a boldogság gyöngyöző 
italát töltöm, te, akinek elárultam, hogy ki vagyok, te, akinek 
számára saját vérem patakjával mostam le az örökkévalóság 
ajtajáról a záró pecsétet, te, akinek meleg szívet adtam, hogy 
szeressen és hogy szeressék, te, alszol ? ! . . .

Az elaludt Péternek Jézus szavai közül bizonyára a har
madik fájt a legjobban, amikor azt kérdezte tőle: Simon te 
alszol ? Amikor én rám kellett volna vigyázni, amikor az Ígére
tedet kellett volna valóra váltani, amikor egy kérésemet kellett 
volna teljesíteni, akkor te aludni tud tá l... Hát hol van a te 
régi lelkesedésed, a te régi fogadkozásod, amivel egyszer olyan 
büszkén jelentetted ki, hogy ha mindenek elhagynak is engem, 
te akkor is velem maradsz. Hol van a szereteted, hát csak ad
dig tartott, amíg melletted voltam, amíg magadon érezted az 
áldó kezem melegét és az arcom fényét ? Egy óra elég volt arra, 
hogy elfelejtkezzél rólam? Nem látod, milyen sötét ez az éjszaka? 
Nem hallod az ellenségeim lépteit? Neked oda kellett volna 
állanod a sziklára és hallgatni az éjszakát, neked őrködni és 
vigyázni kellett volna és te alszol ? I.. .

Testvér! Neked nem fáj ez a szó: hogy te is alszol? Jézus 
azért küldött el erre a földre, hogy amíg ő odafenn az égben 
imádkozik érted, te megállj erősen és vigyázz. Vigyázz Reá, hogy 
Őt itt ezen a földön senki se bántsa és_ el ne árulja. Mondd 
Testvérem, te állód ezt a vártát, te őrződ Őt ? Jöjj csak közelebb 
mutasd magad. Úgy nézel ki, mint aki a Krisztus őre és kato
nája? Tiszta a szíved és a tekinteted és izmos-e a lelked? Jer 
és mutasd meg, hogy hogyan őrizted meg őt és a szavát ma
gadban és a házadban. Hozd ide a gyermekeidet, a szeretteidet, 
mindenkit, akit szeretsz és mutasd meg, mennyit beszéltél nekik 
Róla, hogyan őrizted meg számukra Azt, Aki téged kért fel az 
őrizetére ?

De miért hajtod meg a fejed? Ott benn a szíved mélyén 
miért szaladt le az a fájó könnycsepp? Úgy-e, érzed, te vagy 
az a Péter, akinek Jézus szól: Simon te alszol.

Amikor Jézus szavai elhangzottak, Péter könnyeibe temeti 
az arcát és szinte ide hallatszik, amint a könnyei ezt zokogják: 
én vigyázni akartam, de nem volt hozzá elég erőm. . .  De ide 
látszik Jézus Péterhez hajoló alakja is, amint megbocsátva 
mondja neki ezeket az igéket: Vigyázzatok és imádkozzatok, 
mert a lélek kész, de a test erőtelen. . .

Én tudom, hogy a te lelked kész, hogy te olyan sokszor 
szeretnél más lenni, éber lenni, hogy a lelked sokszor olyan 
szépségekről álmodik, de a tested mindent elront, tudom, a lel
ked szeretne Jézushoz emelkedni, ahol öröm van, békesség, 
bűnbocsánat, vigasztalás és boldogság, de nincs hozzá erőd. . .  
Vidd el ma azért magaddal ennek az Igének erejét, biztatását 
és reményét: Vigyázzatok! és Imádkozzatok! Ámen.

Friedrich Lajos
s. lelkész.
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Beszél a múlt.
M árcius 15. egyházi b eszéd .

(V ázlatosan.) Róm. 15, 4.

Pál apostol olyan korban élt s maga is olyan egyéniség 
volt, hogy nem igen ért rá visszafelé tekintgetni. A multbatekin- 
téshez a konszolidáltság nyugalma kell, az a kor pedig forrongó, 
új eszméktől volt nyugtalan. A multbatekintéshez elmélyedő 
szemlélődés kell, Pál apostolnak pedig ilyesmire nem igen volt 
ideje. Az a tüzes szempár mindig a távoli övőbe volt mélyesztve 
s lába álé mindig integető, nagy messze célok diktálták a lázas 
tempót. Versenyfutónak mondta magát és az is volt: a nagy 
bajnokok minden célratörekvő szent egyirányuságával; a ver
senyfutónak pedig nem igen van ideje meg-megállani, elmélázni, 
a múlt tüzei mellé letelepedni.

Annál csodálatosabb, hogy Pál apostol, annak a forrongó 
kornak ez a forradalmi lelkű embere, ez a jövőért verekedő 
nagy bajnok, aki Írásaival és életével maga is egy új történel
met diktált, élete lázas tempójában is talált időt arra, hogy 
visszatekintsen s tekintetével odaforduljon ahoz, ami megiratott, 
a múlthoz.

„Amelyek régen megirattak, azok a mi tanulságunkra írat
tak meg.“

Gyermekei vagyunk egy nyugtalan forrongó kornak, meg
rakva és megverve a siető korok minden bűnével és átkával, 
mint amilyenek a hálátlanság, hűtlenség, felületesség és köny- 
nyelműség. Gyermekei vagyunk egy olyan kornak, amely jó
formán csak a mának él; jertek azért ennek a megállásra 
kényszerítő, visszatekintő komoly apostoli szónak alapján, már
cius idusán tekintsünk a múltba.

1. Amit itt Pál apostol a múltról elmond, az mindenek előtt 
azt jelenti, hogy a múlt él.

Ki ne tapasztalta volna meg, hogy az a múlt, amely tör
ténelemmé sűrűsödve mögöttünk van, nem temető, ahol halottan 
és hidegen, mély nagy csendben hallgat minden, hanem a múlt 
egy eleven, nyüzsgő világ, ahonnét hangok hallatszanak és 
amely beszél-beszél szüntelenül nékünk.

Gondolj a saját múltadra. Nem tapasztaltad még, hogy a 
múltad visszajön és beszél hozzád ? Nem hallottál még hangokat 
a gyermekkorod boldog játékzsivajos világából. Nem emlékszel 
csendes alkonyatokra, amikor mintha szólongatott volna a rég 
meghalt édesanyád? Nem tapasztaltad, hogy régi arcok, régi 
emberek meg-meglátogatnak és beszélnek hozzád? Nem kisértet- 
járás ez, hanem beszél-beszél a múlt, amely nem halott, hanem 
élő. Vagy vedd elő a legdrágább múltat, a legszentebb Írott 
történelmet, az evangéliomot s ha olvasod belőle a Krisztus 
szavait s mindazt, ami ott számodra régen megiratott, megint 
azt fogod érezni, hogy nem a papír beszél, hanem a múlt beszél
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olyan elevenen, hogy szinte jelenné lett számodra s te hallod 
az evezőcsobbanást a galileai tavon és hallod, amint zendül a 
szó a Krisztus ajakén.

S ha felnyitod a magyar történelmet, ahogy olvasod belőle 
azt, ami régen megiratott ennek a népnek roppant küzdelmeiről, 
vérhullatásáról, nagy elbotlásairól, véres összetörettetéseiről, — 
minden keserves és kegyelmes történetéről, — érezni fogod, 
hogy nem a könyv beszél, nem a betűk szólnak, hanem a múlt 
éledt meg és az beszél tehozzád. Március Idusán, dicsőséges 
szabadságharcunk emléknapján beszél a múlt. önfeláldozó hű
ségről, hősi vitézségről beszél: hallgasd meg a szavát!

2. De Pál apostol igéjében még ennél több is van. Benne 
van az, hogy a múlt nemcsak él és beszél, hanem hogy komoly 
mondanivalói vannak a számunkra. Nem azt mondja ő. hogy 
„ amelyek régen megirattak, azok a mi gyönyörűségünkre Írattak 
meg.“ hánem, azt, hogy . . . ,  a mi tanulságunkra írattak meg.* 
K. T. Nekünk a múltra nemcsak úgy kell odahallgatnunk, mint 
egy nagy mesemondóra, hanem úgy is, és főként úgy, mint egy 
nagy leckeadóra. Ha kimegy az ember nyári este az erdő szé
lére, ahol pásztortüzet raktak a juhászok, leül közéjük, el-elné- 
zegeti a rőt lángokat, meghallgatja mélázva, amint a tilinkó 
elsirat egy-egy régi éneket, aztán meghallgatja, amit pásztorok 
beszélnek régi világról, régi emberekről: ez mesehallgatás. Ami
kor pedig az ember kezébe veszi az apja végrendeletét, meg
hallgatja és megfogadja, amit az a rég halott ajk mond, int. 
utasít, figyelmeztet és tanácsol: ez is multhallgatás, csakhogy 
ez lecketanulás. És nekünk a múltat így kell hallgatnunk.

Az evangéliom múltja is beszél. De aki a beszédéből csak 
azt hallgatja meg, hogy az Isten milyen csodálatos és gyönyö
rűséges dolgokat művelt már az evangéliom által, hogy mennyi 
dicsőséggel és áldással koronázta meg, az nem hallgatta meg 
ennek a múltnak teljes üzenetet. Azt is meg kell hallgatni, amit 
a mi lelkűnkhöz mond talán kíméletlen ostorozással, hogy bű
nösök vagyunk, tisztátalanok és kivetettek és el kell pusztulnunk 
ha meg nem tisztulunk. A magyar múlt is beszél. De aki csak 
azt hallgatja meg, amit ez a múlt a kacagányról, deli vitézekről, 
meg a 48 as idők hősi romantikájáról beszél, az a magyar múlt
nak csak félüzenetét hallgatta meg. Azt is meg kell hallgatni, 
amit ez a múlt talán keserű vádolással, talán kemény szemre
hányással mond, nagy botlásoktól, mulasztásokról keserves ta
nulságként. A múlt nemcsak pásztortűz. amely mesél, hanem 
kemény iskola is, amely leckéztet. S ez átvezet minket a 3. 
gondolatra, amit a múltról még szeretnék elmondani.

3. A lecke elmulasztásából mindig bajok szoktak származni. 
S ez alól a múlt leckéjének az elhanyagolása se kivétel. Rette
netes egyéni és nemzeti tragédiák születtek már meg abból, 
hogy a múlt beszélt-beszélt, drága tanácsokat, tanulságokat hor
dozott és kinált s nem volt senki, aki odahallgatott volt, a tanács 
után elindult volna, a tanulságot megszívlelte volna. — A zsidó
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népnek minden tragédiája benne van abban, hogy nem hallgatta 
meg a múlt tanulságait, amelyek számára olyan sokszor meg- 
irattak. Hogy a próféták írtak-írtak, jegyezték az Isten tanácsait 
tanulságul a nép számára, a nép pedig haladt a maga utján 
és nem szedegette össze a múlt tanulságait. Mi is kaptunk az 
Istentől keserves leckéket: az emlékük tanulságként ott sötétlik 
a történelemben. És oh igen sok tragédiánk abból származott, 
hogy az Isten százszor megleckéztetett s a magyar százegyed- 
szer se tanulta meg a leckét. — A múlt él és beszél, tanítani 
akar, hallgassatok reál

4. De hogyan tud tanítani a múlt. Oh nagyon sokfélekép
pen. Csak kettőt hadd említsek meg. Tud a múlt tanítani azzal, 
hogy ver. Oh a múlt rettenetesen tud verni. Az a költő, aki a 
tragikus magyar költők között is talán a legszerencsétlenebb 
volt. Ady Endre, élete vége felé az egyik versébe a következő 
sorokat írta bele: „Jönnek, jönnek, jönnek elébem, bűnös múl
tamnak évei, gyászfátyolosan feketében, Mindegyiknek van egy 
nagy vádja és én bűnrovásom hallgatom, mellem-verve, hajam 
cibálva.“ Egy ember, akinek meg kellett éreznie, hogy a múlt 
ver s akit a sírba is múltjának a bűneiből csavarodott ostor 
kergetett bele. — Nem láttatok még nyomorult bűnösöket, akik 
roskadozva járnak szégyenletes bűnigák alatt, amelyeket rájuk 
rakott a múlt. Emberek, akiket ver a múlt. Nem láttatok még 
nyomorékokat kórházi ágyakon sinlődni. Emberek, akiket ver 
a múlt, vagy a saját múltjuk, vagy a mások bűnös múltja. Nem 
láttatok még tékozló fiakat vánszorogni szennyben, rongyban. 
Emberek, akiket ver a múlt. — Ha nézi az ember a magyar 
népet, széthullottságában, megnyomorodottságában, nem tudunk 
mást mondani, mint, hogy ezt a népet veri a múlt, ezredéves 
bűneinek átokostora. Testvéreim! Mi, akik úgyis mint magyarok 
és úgy is, mint egyének hordozzuk a múlt verését és régi átok
ostorok suhogása alatt nyögve járunk, ne felejtsük el, hogy a 
múlt, amiközben ver, éppen ezzel tanítani is akar és az átok- 
korbács suhogása között kegyelmes égi szavak hallatszanak: 
azért ver a múlt, hogy felfigyelj, megtisztulj!

Aztán tud tanítani a múlt azzal, hogy áld. Ha az előbb 
azt mondottuk, hogy a múlt nagyon tud verni, most azt is észre 
kell vennünk, hogy a múlt tud nagyon áldani is. K. T. Vala
hányszor leülsz odahaza boldog hajlékod megelégedett asztalá
hoz, mindannyiszor gnndolnod kell arra, hogy házad boldogsá
gának a derűjéből az apád szorgalma, az anyád reszkető keze, 
a múlt áld téged. Életem, kenyerem, boldogságom, Bibliám, 
templomom mind arról beszél, hogy a múlt nagyon tud áldani. 
Hogy ez a nemzet még él, az is azért van, mert áldja a múlt, 
ősei vére, áldozata, hogy éjszakájában legalább csillagok vannak, 
az mind visszamaradt fénye régi dicsősége napjának. Testvér, 
mi akik élvezzük a múlt áldását, magyarok, mi akik sütkérezünk 
a múlt fényében, ne felejtsük el, hogy a múlt, amiközben áld, 
tanítani is akar, tanítani reménységre, hosszutürésre, eggyé- 
válásra, Istenbe vetett hitre.



116

Bizonyára nem véletlen dolog, hogy ez a március 15.-i 
szabadságünnep éppen a böjti időszakba esik bele. Mintha csak 
arra akarne vele nevelni az Isten, hogy ez a kálváriás múltú 
nép a maga egyedeiben és összességében is nézzen a tövis
koronás Krisztusra s nyomdokaiba lépve tegye igazi ünneppé 
ezt az ünnepet.

Erre a népre, mióta keresztyén, közel ezerszer köszöntött 
rá a Krisztusra-tekintés böjti időszaka. Meglátszik-e rajta?

Nem újdonságot akarok mondani, hanem örök igazságot, 
hogy egyéni és nemzeti jövőnk is nemcsak jórészt, hanem tel
jesen attól függ, hogy tudunk-e lenni alkalmakat tékozló népből, 
alkalmakat megbecsülő, Krisztust befogadó néppé. S ettől függ 
az is, hogy az az idő, ámely a mi kezünkön válik jelenből 
múlttá, az utánunk következő nemzedéket áldani fogja-e vagy 
verni ?!

Szabó József
püspöki m. lelkész.

Júdás árulása.
B öjti b eszéd .

János 13, 21—30.

Ha mi, akik e böjti vasárnapon itt megjelentünk, akik a 
hétköznapi fáradtságos munka után testünknek pihenést, lelkűnk
nek épülést keresünk e helyen, akik azt valljuk, hogy emberi 
méltóságunkon ejtenénk csorbát, ha testünkkel, ennek szükség
leteivel törődnénk csupán, akik betölteni próbáljuk a harmadik 
parancsolat követelményeit és nem sajnálunk egy rövid órát 
annak szentelni, aki nekünk százszor-annyit ad hétről-hétre, ha 
mi tekintetünket a jelenről a múlt felé fordítjuk, az örvendetes 
események, élmények mellett bizonyára olyanokat is találunk, 
amelyek bánattal, szomorúsággal töltenek el bennünket. Hiszen 
alig akad sorainkban olyan, aki csalódásokon ne ment volna át, 
aki veszteségekben ne részesült volna, aki ne állt volna már 
frissen hantolt sírhalomnál s ne hullatott volna forró könnyeket 
egy-egy szerettének koporsójára. És minél magasabb korra, 
minél több évtizedre tekinthet vissza valaki, rendszerint annál 
több sötét felhőt láthat életének egén. Ha megszólaltatunk egy- 
egy 70—80 éves öreg testvérünket, az öröm boldog órái mellett 
annyi megpróbáltatásról, szenvedésről tud beszélni, hogy csu- 
dálkozva hallgatjuk végig és megrettenünk a gondolattól is 
ugyanazokat keresztül élni. De nemcsak a mi életünkben, hanem 
az Üdvözítőében is fordultak elő szomorú élmények, melyek 
metsző fájdalmat okoztak érzékeny lelkének. Ezek közé sorol
hatjuk a megnemértést, mellyel honfitársai körében találkozott, 
az ellenségeskedést, gyűlöletet, mely a farizeusok részéről felé 
sziporkázott, a rosszakaratot, mely a legtisztább szándékot is 
félremagyarázta, az ingadozást, mely a tanítványokat is meg-
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-szállta és a veszély pillanatában Mesterük elhagyására késztette. 
Különösen két tanítvány okozott mélységes fájdalmat viselke
désével: Péter volt az egyik, az eröshitü, a lángoló lelkületű, 
a fegyvert ragadó, a veszély idején Urát mégis háromszor meg
tagadó, akinek gyarlóságánál csak a bűnbánata volt nagyobb, 
mikor elkövetett bűnének tudatára ébredt, mikor a jézusi sza
vaknak beteljesedésére gondolt, Judás volt a másik, ez a káriót- 
beli férfiú, akinek a szíve a tövises földhöz hasonlított, akinek 
keblében a háromévi magvetés munkáját teljesen tönkretette a 
sátán, aki a legaljasabb dologra, jóltevőjének elárulására vállal
kozott. Erről esik szó a mai szent leckében is, melynek tartal
mát röviden így fejezhetjük ki:

I. Üdvözítőnk szívét valami úgy bántja 
És ez a valami: Judás árulása.

II. Gaz cselekedetét éjjel hajtja végre,
Mikor a sátán már ott lakik keblébe’.

I. Üdvözítőnk szívét valami úgy bántja és ez a valami 
Judás árulása. Ez az első, amit ez alkalommal kiemelni óhaj
tunk, amit az evangélista ezekkel a szavakkal ád tudtunkra: 
„Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében 
és bizonyságot tőn és monda: Bizony, bizony mondom néktek, 
hogy egy ti közületek elárul engem." Máskor olyan nyugodt 
volt a jézusi kebel, békességgel tűrte ellenségeinek vádaskodá
sát, felindulás nélkül, szelíden bánt azokkal is, akik vele szem
ben ennek ellenkezőjét tanúsították, akik útjába akadályokat 
gördítettek, akik munkáját megsemmisíteni törekedtek, de most 
a legnagyobb nyugtalanság dúlta fel bensőjét. Nem azért, hogy 
földi pályafutása végéhez közeledik és a reá bízott mű a kezdet 
kezdetén áll csupán: nem is azért, mert a megértő lelkek tova 
tűntek mellőle és alig egy két jóbarátot láthat maga körül; nem 
is azért, mert a hozsanna kiáltást olyan gyors tempóban a 
„feszítsd meg" váltja fel; nem is azért, mert a szenvedések 
keresztje ólomsúlyként nehezedik vállaira és a sötét viharfelhők 
erősen gyülekeznek feje felett, mert látja már lelki szemeivel 
a  golgotái keresztet és pillanatnyilag a gonoszság győz az igaz
ság felett; nem is azért, mert megcsúfolják, arcul verdesik, ki
gúnyolják a legszentebbet, poroszlók kezébe adják a bűnt soha 
nem cselekedőt; hanem mindenekfelett ammiatt nyugtalankodott, 
sírt, zokogott a lelke, hogy egyik tanítványa adja el magát aljas 
eszközül ellenségeinek és az árulja el, akit három évig nevelt, 
oktatott, aki ezen idő alatt Mesterétől rosszat soha, de annál 
több jót látott, akitől méltán elvárhatta volna, hogy utolsó lehel- 
letéig kitartson mellette. Ha ilyen cselekedetre vetemedik a 
szükebbkörű tanítványoknak egyike, mit várjon akkor azoktól, 
akik csak néha hallottak róla vagy akikhez még el sem jutott 
evangélioma ? Ha rosszban, gonoszságban részeltetnek bennün
ket azok, akikkel jót műveltünk, előbbre segítettünk, akikért 
fáradoztunk, áldozatot hoztunk, mit várjunk akkor az olyan
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emberektől, akikkel még nem állt módunkban megéreztetni sze
retőiünknek melegét ? Ne felejtsük el, hogy Jézus tanítványaival 
a legszorosabb, legbensőségesebb viszonyban állott, velük meg
hitt, családi kört képezett és ennek a meghilt körnek egyik 
tagja a hűtlenség bűnébe esett, a család fejének árulójává lett. 
Ehhez hasonlóban csak annak az édesapának van része, akinek 
a saját gyermeke ellene dolgozik, megrontására törekedik, aki
nek minden intése, kérlelő szava a pusztában elhangzó kiáltó 
szó, aki annyi gonoszságot lát gyermeke részéről, mint Izrael 
öreg bírája Éli, vagy az imádságos lelkű Dávid, akire saját 
gyermeke emelte fel a kezét. Vajon nem érez e ilyenkor kínos 
gyötrelmet a szülői szív, nem háborog, nem nyugtalankodik-e 
nappal és éjjel egyaránt ? Ugyanígy volt Jézus is, mikor Judás 
elárulta. Elárulás, e szónak fogalma, jelentése a legtöbbünk előtt 
ismeretes, elkövetőjét kevésre szoktuk becsülni. Tudjuk azt is, 
hogy az egyes országok életében is előfordul ez, hogy sokszor 
egy-egy éveken át tartó háborúskodásnak is az árulás vet véget, 
ez dönti el a mérleg serpenyőjét jobbra vagy balra. Ismeretes 
előttünk, hogy hazánk történetében is akadnak ilyen fekete 
foltok, hogy a világháború csatáiban is fontos szerepet játszott 
e vonás és az ifjú, viruló életek ezreit temette a sírba. Arról 
azonban már elszoktunk feledkezni, hogy az árulás bűne a 
Krisztushoz és egyházához való viszonylatban is számtalanszor 
megismétlődik a jelenkor nemzedékénél. Szerintem ugyanis áruló 
mindaz, aki vallását könnyűszerrel csereberéli, aki olyan gyen
gén áll a lábán, hogy múló haszonért, képzelt boldogságának 
megtalálásáért egyházát cserbenhagyja, a vallást, amelyben szü
letett, nevelkedett, leendő gyermekeire nézve megtagadja. Ha 
ennek a gyülekezetnek, ennek az egész községnek lakossága 
szívére tenné a kezét és megkérdezné a lelkiismeretét: vájom 
hű voltam-e egyházamhoz kezdettől fogva, megbecsültem-e apá
im hitét, melyért ők szenvedni, vérezni, meghalni is készen 
állottak, vajon mivel fizettem vissza azokat az áldásokat, me
lyekben az iskola, a templom révén részesültem: óh hánynak 
kellene elpirulnia, szégyenkeznie, Péterrel a bűnbánat könnyeit 
hullatnia 1 Jézusnak kibeszélhetetlen nyugtalanságot okozott, 
hogy Judás játszotta ellenségei kezére. Az anyai szíven gyógyít
hatatlan sebet ejt, ha a véréből való vér, a húsából való hús, 
szóval a saját gyermeke tör vesztére. Az anyaszentegyháznak 
is nem a kívül álló ellenség támadása, hanem édes fiainak, édes 
leányainak hűtlen árulása okoz legnagyobb fájdalmat. És a 
pásztor ilyenkor keresi, kutatja az okot első sorban Önmagában, 
azután a viszonyokban, a távozóban, miközben felszakad keb
léből is a sóhaj s ajkára tolulnak e szavak: Az én keblemet 
is valami úgy bántja és ez a valami: Judás árulása. Mikor a 
tanítványok meghallották a jézusi kijelentést, hogy egyikük el
árulja a Mestert, megdöbbenve kérdezték: Uram, ki az? Amire 
ez a felelet adódott: . . .  akinek én a bemártott falatot adom. 
És bemártván a falatot, adá Iskariótes Judásnak, a Simon fiá
nak. Vajha mi erre a kérdésre: Uram ki az, aki a te tiszta
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evangéliomodon alapuló egyházadat elárulja, eképen felelhet
nénk : Senki, de senki! Üdvözítőnk szívét valami úgy bántja és 
ez a valami Judás árulása, ez az egyik, amit e szent órában 
jól jegyezzünk meg!

II. A másik pedig ez: Gaz cselekedetét éjjel hajtja végre, 
mikor a sátán már ott lakik keblében. Szent leckénk ezt így 
adja tudtunkra: „Az pedig, mihelyt a falatot élvévé, azonnal 
kiméne; vala pedig éjszaka.* Megfigyelhetjük az életben lépten- 
nyomon, hogy a romlottlelkű emberek különös előszeretettel 
viseltetnek a sötétség iránt és amit szégyenelnének megcsele
kedni nappal, véghezviszik éjjel. Júdásbán volt még a sátánnal 
kötött barátság után is annyi tisztességérzet, hogy óvakodott 
ragyogó napfény mellett Mesterének szemébe tekinteni, a zsol
dos katonákat elfogatására vezetni, de éjjel, mikor nem vágódott 
úgy arcába tanítójának szemrehányó tekintete, amikor ha meg
pillantotta is azt, a következő percekben már eltűnhetett az éji 
homályban, megmerte ezt cselekedni. Az ev.-i ellenség is éjjel 
jött el konkolyt hinteni a tiszta búza közé. A tolvajnak is az az 
időszak a legkedvesebb, mely napnyugtától napkeltéig terjed. 
A vérontástól sem iszonyodó rabló is az éjféli óráknak örül. 
az éjszaka a gonosz emberek nappala, ilyenkor jönnek elő tit
kos helyeikről és látnak hozzá előre eltervezett munkájuk végre
hajtásához. Az a sok gaztett, mely a biztonsági közegek százait 
foglalkoztatja, legnagyobb részében a sötétség leple alatt játszó
dik le- Annyira igaz ez, hogy a feslett életű emberek vagy más 
vétkeknek cselekedői is mind, mind elmondhatják, ha legelső 
félrelépésükre gondolnak, a mai szent lecke szavait, hogy akkor 
pedig éjszaka vala. Innen magyarázható, hogy már a pogány 
rómaiaknál is megtaláljuk a közmondást: A sötétség nem ked
vez az erkölcsöknek. Már most mit tanulhatunk meg Judás ese
téből, aki sötét tettét éjjel hajtotta végre, mikor a sátán már 
ott lakott keblében ? Azt, hogy ne engedjük magunkat a kisértő 
áldozatává lenni, ne hagyjuk azt bensőnkben szállást foglalni. 
Mert ha a kisértőt nem kerülhetjük is el életünk folyamán, de 
azt már megakadályozhatjuk, hogy szívünkben egyetlen órára 
is szállást vegyen. A kisértő ma is szertejár, ide lép hozzám, 
oda lép tihozzátok, hogy azután állhatatosak maradunk-e vagy 
Judásokká, árulókká leszünk-e, ez már rajtunk fordul meg. A 
másik pedig, amit megtanulhatunk, az, hogy kerüljük a sötét
séget ! Mindenkor csak olyan dolgokat cselekedjünk, amelyekért 
nyugodtan viselhetjük a felelősséget, amelyekért soha nem kell 
szégyenkeznünk, amelyeket mindenki szemeláttára elvégezhe
tünk. Gondoljuk meg azt, hogy Judás eljárása mivel végződött 
és a csábítóra való hallgatással ne szomorítsuk meg a jóságos 
Istent, ne feszítsük újra meg újra keresztre az egyszer már 
megfeszített Krisztusi és ne döntsük pusztulásba a saját lelkün
ket. Vigyázzunk azért különösen e böjti napokban, melyek az 
Üdvözítőnek épen a mi vétkeinkért való szenvedésére emlékez
tetnek és az énekíróval így énekeljünk:
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Hallgass meg Istenem, kérlek; Hozzád e fohászt küldöm:
Ha ostromol gonosz lélek, Ne hagy] megszégyenülnöm.
Te adsz erőt, a csüggedöt Kegyelmedbe fogadod;
Mit hitem kér s igéd Ígér, Tudom, te azt megadod. (363, 4.) Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.

Virágvasárnap.
(V ázlat)

János 12, 1—131

Elindult az Űr Jézus utolsó jeruzsálemi útjára. Az elindulás 
pillanatában biztosan tudta, hogy nagyon közel van földi mun
kálkodásának vége. Kirajzolódott előtte világosan a kereszt 
Tanítványainak indulás előtt be is jelentette, hogy mi vár reá 
Jeruzsálemben. Néma ajakkal, szomorkodó szívvel vonult a kis 
csapat Jeruzsálem felé.

Mielőtt Jeruzsálembe bevonultak volna, Bethániába vezette 
Jézus tanítványait. A gyilkolni készülő bűnös világból meleg 
szeretetet sugárzó hajlék után sóvárog. Bekopogtat azért Máriá
nak, Mártának és Lázárnak hajlékába. Leírhatatlanul nagy sze
retet fogadja. Drága nárdus-kenettel mosta meg lábait a pazar 
szeretet.

Oh, milyen jól esett az Űr Jézusnak ez a szeretet!
A világ üldözte, a tanítványok nem értették meg. Teljesen 

magárahagyatott volt akkor, amikor a legjobban kellett volna 
néki a szeretet és megértés.

A bethániai ház őszinte, tiszta szeretető felüdítette, mint 
a Szahara tikkadt vándorát az üdítő forrásvíz. A bethániai ház 
szeretető megerősítette, mint a csüggedő gyermeket az édesanya 
csókja, biztató szava, — Jólesett Jézusnak nagyon a szeretet 
megnyilatkozása, mert az elhagyatottság nehéz érzését kiűzte 
leikéből.

Jólesett Jézusnak a tiszta szeretet megtapasztalása azért 
is, mert abból a legnehezebb időben meglátta, hogy földi mun
kálkodása nem volt hiábavaló. Azért jött e világra, hogy Isten 
lényegét, a szeretetet, sugároztassa szerte széjjel, hogy a gyer
mekeit igazán szerető Atyát ismertesse meg az emberekkel éa 
kiváltsa önmaga s rajta keresztül a jó Isten iránt az igazi, oda
adó, mindent feláldozni tudó szeretetet. — A bethániai házban 
feléje sugárzó szeretet tükör volt az Űr Jézus számára, melyben 
meglátta, hivatását betöltötte.

Kimondhatatlanul jólesett Jézusnak feláldoztatása előtt a 
bethániai ház szeretető. Annyira jólesett, hogy a szeretet pazar
lása felett megbotránkozó Judást rendreutasította.

Három következménye lett Jézusnál a bethániai jelenetnek. 
A szeretet fájó lelkét megnyugtatta. Az érte lángolás munkájá
nak eredményességéről meggyőzte. Az érte lángoló szeretet
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meglátása munkájának továbbfolytatására ösztönözte s virág
vasárnapot rendeztetett vele.

Virágvasárnapján vessünk egy-egy pillantást a virágva
sárnapi bevonulás szereplőire: Jézusra, a tanítványokra és a 
tömegre.

I. Az Ür Jézus állandóan kerülni szokta a tömeg ünnep
lését. Most az ünneplést elfogadja. Sőt, nemcsak hogy elfogadja, 
hanem maga rendezi a virágvasárnapi ünnepélyes bevonulást.

Miért? Ünnepeltetni akarja magát? Távol legyen. Nem 
azért jött az Úr Jézus erre a világra, hogy ünnepeljék, hanem 
hogy szolgáljon. Egész élete szolgálat volt.

Hiába keressük a bevonulás megrendezésének okát emberi 
gyarlóságban. Más, sokkal mélyebb oka van annak. Jézus hiva
tásbetöltésével kapcsolatos.

Mindenképen szerette volna Izrael központját, Jeruzsálemet 
szívéhez ölelni. Sokszor megjelent Jeruzsálemben, hogy össze
gyűjtse annak népét, mint a tyuk a csirkéit. Visszautasították. 
Mikor elindul a Golgotha felé, még egy utolsó kísérletet tesz. 
Hátha sikerül. Zakariás próféta megjövendölte a jeruzsálemi 
bevonulást. Betölti Jézus ezt a próféciát. Hátha ráismer Jeru
zsálem a Messiásra. A menteni akaró szeretet rendezteti tehát 
az Úr Jézusssl a virágvasárnapi bevonulást.

Testvérem, nézz a Golgotha felé haladó Megváltóra. A 
szenvedés-uton is csak egy gondolat foglalkoztatja lelkét: minél 
nagyobb legyen a megváltottak, Isten országa tagjainak száma.

Böjt idején jusson eszedbe, úgy keres téged is a Megváltó, 
mint Jeruzsálem népét. Meg akar menteni. Szívéhez akar ölelni. 
Minden vágya az. hogy érted, helyetted mehessen a Golgothára.

II. A bevonulás másik szereplői a tanítványok. Igénk meg 
sem emlékezik ráluk. Máté is csak nagyon kevés szerepet juttat 
a tanítványoknak. Jézus elküldi őket a szamárért. Azonnal el
hozzák. Jézus felül a szamár hátára és követésre szólítja fel 
őket. Azonnal teljesítik s elindulnak mellette Jeruzsálembe. En
gedelmeskednek. Nincsen egyetlen egy ellenvető szavuk sem. 
Még Péter is hallgat és engedelmeskedik, pedig jól tudja, hogy 
mi lesz a bevonulás vége.

Hallgasd, testvérem, engedelmességre, Jézus iránti teljes 
engedelmességre hív fel az Ige. Jézus mindenkitől, aki hozzá
megy, feltétel nélküli engedelmességet kíván. Aki az övé, az 
néki mindenben engedelmeskedik. Mit sem ér. ha száddal Krisz
tusénak, Krisztus egyházáénak vallód magadat, de a néki enge
delmesség hiányzik belőled. Az igazi keresztyénség nem az ajkon 
van, hanem a Krisztusnak engedelmes életben.

Jézusnak való engedelmesség öröm, boldogság, örökélet. 
Akaratának megtagadása örök kárhozat.

Vésd mindezt böjt idején szívedbe s eszerint cselekedjél.
III. A bevonulás harmadik szereplője az ujjongó, hangos 

tömeg.
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Mi a tömeg ujjongásának az oka ? Nem a Megváltó iránti 
szeretet, lelkesedés, rajongás. Ha a Megváltót látták volna meg 
Jézusban, akkor pár nap múlva nem kiáltoztak volna „ feszítsd 
meg“-et. Az ujjongás oka abban van, hogy elferdített Messiás
várakozásuk beteljesedését látták meg virágvasárnapján. Izrael 
akkor Róma hatalmát nyögte. Messiás-várakozásuk odazsugo
rodott, hogy egy hatalmas uralkodót vártak a Messiás szemé
lyében, aki majd visszaállítja Izrael régj_ hatalmát, földi dicsősé
gét. Midőn Jézus kijelentette, hogy az Ő országa nem e világból 
való, az előbb még ujjongó tömeg halált kiáltott reá.

Földi érdek kivonzotta őket Jeruzsálem utcájára s öröm
ujjongást csalt ajkukra, de a lélek Messiását, a lélek Megváltó
ját nem fogadták el, hanem halálba küldték. Ezzel önmaguk 
halálos ítéletét írták alá.

Testvérem, nézz az előtted most lepergett virágvasárnapi 
bevonulásra. Középen ott halad az Úr Jézus. Mellette mennek 
övéi, a szerető szívű, engedelmes lelkű tanítványok. Körülöttük 
nagy tömeg érdekujjongással az ajkán.

Vesd fel a kérdést magadban és felelj rá : hol állsz te? 
Mindenki valahol ott van.

Tanítvány vagy? Igen, ha felismered Jézusban lelked 
Megváltóját, üdvösséged zálogát s engedelmes követője, akara
tának teljesítője vagy.

Ha nem vagy a tanítványok között, akkor biztos, hogy a 
halálbarohanó tömegben állsz. Vigyázz, nagy értéket kockáztatsz 
akkor, a menyországot.

Lelkem e napon egészen más virágvasárnap meglátása 
után sóvárog. Azután a virágvasárnap után, amelyen a tömeg 
külső, semmit érő lelkesedésével eltűnik s óriási táborrá növe
kedik a Krisztusért rajongó, néki engedelmeskedő tanítvány
sereg. Ezért a virágvasárnapért imádkozzunk. Ámen.

Takó István
pécsi lelkész.

„Miért hagytál el engemet?”
N agypénteki b eszéd .

Márk 15, 2 7 -3 7 .

Nincs az emberiség figyelmének lenyügözőbb tárgya a 
kereszten függő Krisztusnál. Különösen a kereszten elhangzott 
szavai vonzották minden időben a lelkeket, hiszen azokon mint 
megannyi ablakokon át beleláthatunk a szenvedő Megváltó 
leikébe.

Az első három szava arról tesz bizonyságot, hogy az, aki 
a kereszten függ, maga a szeretet. „Atyám, bocsásd meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselek esznek!* — így imádkozik a meg
bocsátó szeretet. „Bizony mondom néked, még ma velem lészesz
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a  paradicsomban!“ — így szól a kegyelmet gyakorló szeretet. 
„ Asszony, imhol a te fiad!" — így beszél a gondoskodó sze
retet. Az utolsó három szava pedig arról tesz tanúságot, hogy 
egy győzelmes hős függ a kereszten. „Szomjuhozom!“ — így 
szól a győzelmes hős, heves küzdelem után felüdülést engedve 
magának. „Elvégeztetett!" — így beszél a győzelmes hős, aki 
tudtul adja a világnak az ő diadalát. „Atyám, a te kezeidbe 
ajánlom az én lelkemet!" — így beszél a győzelmes hős, aki 
hazatér az ő Atyjának a karjába.

De ha Krisztusnak a kereszten mondott szavai minden 
időben úgy megragadták az emberek figyelmét, akkor a tető
pont, amely felé különösképen fordult mindenkor a figyelem, 
Krisztusnak ez a megrázó, titokzatos és olyan nehezen érthető 
kiáltása : „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet ?“ 
Annyira meghaladja ez a kiáltás az emberi értelmet, hogy nem
csak a kereszt alatt álló emberek értik azt félre, hanem maga 
Luther is három napon át böjtölések és imádkozások között 
töpreng ennek a szónak az értelmén, mígnem ebben a kiáltás
ban tör k i : „Ki értheti meg azt, hogy elhagyta az Isten az 
Istent!!" És csakugyan nincs még egy mondat a Bibliában, 
amelyet olyan nehéz volna megérteni, mint Krisztusnak ezt a 
keresztfán mondott szavát: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?" Hiába igyekszik belehatolni az ember 
annak az értelmébe, mindig érzi, hogy csak abban a sekély 
parti vízben lépdel, amelyen túl ott vannak még a megmérhe
tetlen óceánnak a mélységei. — Ezen a nagypénteken, amikor 
annyira a varázskörébe von bennünket Krisztusnak ez a mély 
titkokat rejtő kiáltása, vágyakozó és alázatos lélekkel emelges
sük az azt eltakaró fátylat, hogy legalább annyit láthassunk és 
érthessünk belőle, amennyit a gyarló emberi szemnek és el
mének enged az isteni bölcseség. Én úgy látom, hogy a hal
dokló Megváltónak ezek a szavai:

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?* 
föltüntetik előttünk:

1. Az Istentől való elhagyatottságnak azt a mélységét, amelybe 
alászáll a Krisztus és 2. az Istennel való közösségnek azt a ma
gasságát, amelyre bennünket fölemel.

1. Kevés szó van, amelyben annyi szomorúság rejlenék, 
mint ebben a szóban: elhagyatottság. Milyen nagy szomorúság 
az, amikor vágyakozik az ember egy lélek után, aki előtt ki
hinthetné a lelkét, de senkit sem talál, amikor részvétre volna 
szüksége, de sehol sincsen egy résztvevő kebel! Pedig amint 
még a legnagyobb boldogság is csak félboldogság akkor, hogyha 
annak az örömsugara nem tükröződik vissza egy másik hűséges 
lélekben, úgy a fájdalom viszont kétszeres, ha azt egyedül kell 
elviselni. — Ez az elhagyatottság jutott osztályrészül a világ 
Megváltójának ott a kereszten. Igaz, megszokta már ő azt, hogy 
magára maradjon. Legközelebbálló szerettei már kezdetben el
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fordulnak tőle, Názáretnek a lakosai, akik között fölnevelkedik, 
kivetik maguk közül, az utolsó vacsora alkalmával elhagyja az 
egyik tanítványa és a Gecsemáné-kertben magára marad a 
szenvedéseivel. Egyedül van akkor, amikor a poroszlók reá
teszik a kezüket, amikor szúró töviskoronát nyomnak a vérző 
fejére, amikor Pilátus odaállítja a nép elé: „íme az emberi®, 
amikor „feszítsd meg®-et kiált feléje a háborgó tömeg, amikor 
megy az ő Kálvária-útján, amikor viszi az ő keresztjét és amikor 
ott függ az ég és a föld között a kereszten. Nagy tömeg tolong 
ugyan a keresztje alatt, de mégis olyan elhagyatott, hiszen 
senki sem érti meg a szeretetét és a szenvedését. „A bűnösök 
közé számláltaték®, „az arramenök szidalmazzák®, a főpapok 
szemére hányják az ő határtalan szeretetét: „Másokat megtar
tott, magát nem bírja megtartani®, sőt még a vele együtt meg
feszítettek sem átalják őt gyalázni. Magára hagyatva, megértet- 
lenül függ ott a kereszten! Ott van ugyan mellette az édesanyja 
és a hűséges tanítványa, vele érez az ő hűséges szívük és rajta 
nyugszik az ő könnyes szemük, de azok sem tudják fölmérni 
az ő megváltó szenvedéseinek a nagyságát és a titkát. Magára 
hagyatvn, megértetlenül függ Krisztus ott a kereszten! Ne gon
dolja senki, hogy nem szenvedett Krisztus ennek a magára- 
hagyatottságnak a fájdalmaitól! Avagy acél-páncél övezte-e a 
kebelét, hogy nem érhették azt a gúnynak a nyilai és ércből 
volt-e a szíve, hogy nem okozott neki övéinek a gyöngesége 
rettenetes fájdalmat? Éppen mivel maga volt a szeretet, érezte 
annyira a szeretetnek a hiányát és az ő egyedülvalóságát!

De hát valóban annyira egyedül volt-e ott a kereszten
nem volt-e ott mellette az ő mennyei Atyja és nem hajthatta-e 
annak a kebelére a fejét teljes bizalommal most is, amikor 
annyira elhagyták az emberek? Az Isten és az ember között, 
legyen az bár a legvallásosabb lélek is, mindig vannak köd
falak és csak kivételesen ritkák azok az órák, amikor fölsza
kadnak ezek a ködfalak és elárasztja a lelket a menny fényé
nek a teljes ragyogása, de a Fiú és az Atya között soha, még 
ott a keresztfán sem emelkedett semmiféle válaszfal. Hogyan 
lehetséges tehát, hogy Krisztus ennek az ő Istennel való leg
bensőbb közösségének a boldogító tudata mellett is annyira 
érzi az ő Istentől való elhagyatottságát, hogy szinte rémülten 
kiáltja: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?® 
Nem volt puhábbra ágyazva az a rostély sem, amelyen a vér
tanukat égették, mint a Megváltónak keresztje és mégis nem 
tudnak-e énekelni a lángok között a martyrok ? Hány hívő lélek 
vívott rettenetes halálharcot és mégis nem istendicsérő imádság 
zengett-e az ajakán? Hogyan? Kevesebb erkölcsi ereje volna 
az Urnák, mint az ő tanítványainak, hogy ez a gyötrő kérdés 
hagyja el az ajakát: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?®

Azt a rejtélyt, amely az Üdvözítőnek ebben a fölkiáltásá
ban áll előttünk, az oldja meg, hogy ő, akinek a szent és tiszta
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lelkét a bűnnek még csak a lehellete sem homályosította el, 
az egész világnak a bűnét magára vette és hordozta és hogy 
ő, akinek az egész élete egy nagy közösség volt az Istennel, 
alászállott az Istentől való elhagyatottság mélységébe miattunk, 
helyettünk és érettünk! Amint az anya sokszor mélyebben érzi 
az ő bukott gyermekének a sorsát, mint maga a gyermek, amint 
egy elzüllött családnak a tisztaszívű leánya úgy érzi, hogy övéi
nek minden bűne az ő vállára nehezedik és amint az igazi nagy 
hazafi úgy hordozza az ő elfajult nemzedékének a vétkét, 
mintha az a maga vétke volna, úgy a világ Megváltója, aki a 
világrajövetelekor az irántunk való határtalan szeretetében meg
szaggatta az egeket, hogy alászálljon mihozzánk, most az ő 
halálában meg az Istentől való elhagyatottságnak a mélységébe 
száll le miérettünk. És amint magára vette a mi bűneinket, úgy 
magára vette azoknak a büntetését, a halált is. Már közeledik 
feléje sötét árnyaival az elmúlás. Érzi, hogy élete, amely az 
örök világosságból származik, egyre inkább közeledik az Isten 
nélkül való, örök éjtszaka felé, hogy azok az életszálak, ame
lyek összekötik az ő Atyjával, szétszakadóban vannak, hogy az 
a boldog harmónia, amely sohasem zavarodott meg közöttük, 
széthullással fenyeget, hogy egyszóval kicsattan rajta a világ 
bűneiért az Isten haragjának a villáma. Mintha csak egy óriási 
fal emelkednék a földből, amely elválasztja a folyamot az ő 
forrásától és mintha csak egy borzasztó vihar támadna, amely 
kitépi az ő életének horgonyát az Isten szívéből! És nem hal
latszik szózat az égből, mint egykor: „Ez az én szerelmes 
fiam!* és nem jön angyal, mint olt a Gecsemáné-kertben: az 
Atya hallgat!... Mihez hasonlítsam ezt a rettenetes elhagyatott- 
ságot ? Képzeljétek el, hogy a legboldogabb életközösségben él 
egymással egy házaspár. Mikor a férfi megbetegszik és halálán 
van, a hitvese a legönfeláldozóbb hűséggel ápolja, de egyszer 
csak, épen akkor, amikor legnehezebbé válik a halálküzdelem, 
minden látható ok nélkül elhagyja. A haldokló néz, figyel, de 
minden hiába, elhagyta őt a hitvese... Csoda-e, ha vissza
gondolva egy hosszú életnek a legboldogabb szeretetközösségére 
és csak egy, csak egy rettenetes kavargó örvényt látva maga 
előtt, rémült gyötrelemmel kérdezi az ő Istenétől: miért, miért? 
Mindig gyötrelem az, amikor azt kérdezi a teremtmény az ő 
Teremtőjétől, hogy miért. Vannak válságok mind az egyén, 
mind a világ életében, amikor megrendül a hit a világkormányzó 
Isten bölcsességében és szeretetében, amikor mintha kifordulna 
sarkaiból a világ és mintha a világ folyását valami vak és 
kegyetlen végzet vezetné. Ilyenkor kiáltják milliók az égre: 
miért?! És nézzétek, a „miért“-eknek ezek a milliói, amik a 
világ értelmetlen ellenmondásainak a láttára valaha is előtörtek 
az Isten világkormányzásán megzavarodott, vergődő emberek
nek a szívéből, mind összpontosulnak az Istentől való elbagya- 
tottság mélységébe alázuhanó Krisztusnak ebben a kiáltásában: 
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?!* Soha
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nem hasította át a levegőt rettenetesebb kiáltás, mint ez! Földi 
ember tekintete nem elég arra, hogy az Istentől való elhagya- 
tottságnak azt a mélységét, amely ebben a kiáltásban az égre 
tör, fölmérje! Ne sötétedjék-e el annak a hallatára még a nap, 
az égnek a szeme is, hogy résztvevő fátyol boruljon a haldokló 
Istenembernek a rettenetes lelki harcára?

De nézzétek, nem csillagtalan ez a sötét éjtszaka! Mint 
ahogyan a hullámokkal küzdő ember leküzdve az ő rémületét, 
beleveti magát az árba és egy lépéssel odább már újra szilárd 
talajt lel a lába alatt, vagy megragadja a segítségére nyújtott 
mentőkezet, úgy győzi le Krisztus is az ő Istentől való elhagya- 
tottságának a rémületét és úgy ragadja meg az Istennek a két 
atyai kezét ezzel az ő két szavával: „Én Istenem, én Istenem!* 
Azt jelentik ezek a szavak, hogy ha te, én Istenem, elhagyni 
látszol is engemet, mégis tudom, hogy a karjaid szerető véde
lemmel fognak engemet körül! így küzdi föl magát a szenvedő 
Krisztus az Istentől való elhagyatottságának a melységéből az 
Istennel való közösség magasságáig, mígnem teljes megnyug
vással sóhajthatja az ő végső szavát: „Atyám, a te kezeidbe 
ajánlom az én lelkemet!*, — azért, hogy:

2. az Istennel való közösség magasságába emeljen föl 
bennünket. Hogy fölemelhessen minket ebbe a magasságba, 
először is arra tanít, hogy nincsen rettenetesebb dolog sem a 
földön, sem az örökkévalóságban, mint az Istentől való elhagya- 
tottság. Aki nem ismeri azt a rettenetes érzést, mikor életre 
kelnek a szívnek a mélyén, mint sápadt kísértetek, a vádoló 
emlékek és nincsen, aki elűzné azokat, mikor a bűntudatnak 
a terhe alatt roskadozva, kétségbeesetten kiáltja az ember 
Káinnál: Nagyobb az én bűnöm, hogysem elhordozhatnám!“, 
mikor hiába veti magát a mámornak a karjaiba, ott is maga 
előtt látja azt a kezet, amely ezeket a szavakat írja föl a falra: 
„Megmérettél és könnyűnek találtattál!“, mikor a halál mögött 
csak a kárhozatot, az Istentől való teljes elhagyatottságot látja 
sötétleni, — az még nem tudja, hogy mi az emberi nyomorú
ságnak a teljessége! De aki tudja, hogy mit jelent harcban 
állani egy. az embert mindig csak legázoló szenvedéllyel és 
hiába kiáltani: Uram, könyörülj rajtam!, de választ nem kapni 
a könyörgésre, harcolni önmagával és minden önbizalmát elve
szítve. az égre kiáltani: Uram, szabadíts meg önmagámtól!, de 
ott, ahol valamikor az Isten állott, csak egy borzalmas ürességet 
találni, — az tudja, hogy mit jelent az élő Istennek a közös
ségéből kiesni! Minden emberi erőnek, dicsőségnek és büszke
ségnek a vége: ez az Istentől való elhagyatottság! Boldogtalan 
emberek — mondja Krisztus ott a kereszten ezekkel a sza
vaival: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?* — 
ha eltaszitjátok magatoktól az Isten kezét, vnk emberek, ha hátat 
fordítotok az Istennel való közösségnek, tudjátok-e, hogy az 
Istentől való elhagyatottság feneketlen mélységébe zuhantok 
bele?
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De a haldokló Krisztus nemcsak azzal emel föl bennünket 
az Istennel való közösség magasságába, hogy visszariaszt ben
nünket az Istentől való elhagyatottság borzalmaitól, hanem azzal 
is, hogy ezekkel a szavaival: „Én Istenem, én Istenem 1“ meg
tanít, hogy van a világ fölött örökkévaló irgalom, amely nem 
taszít el bennünket, bűnnel terhelt, tehetetlen embereket, ha
nem fölemel az ő szerető szívére. Látjátok-e ezt az örök isteni 
irgalmat? Nézzetek föl Krisztusnak a kereszten kitárt karjaira: 
az Isten tárja ki azokban az ő megmentő kezét a világ fölé! 
Bizony, a szeretetnek az az áldozata, amellyel a Megváltó hor
dozta a mi bűneinket és a mi büntetésünket, az örök irgalom 
önkinyilatkoztatásának az örökkévaló okmánya. Azt olvasom a 
kijelentésnek ebből az okmányából, hogyha ezerszer is azt kell 
vallanom, hogy haszontalan szolga vagyok, az Isten az érettem 
meghalt Krisztusért mégis úgy tekint reám, mint az ő szeretett 
gyermekére; hogyha semmi mást sem érdemiek is, mint letaszít- 
tatást a kárhozatnak a mélységébe, az Isten az érettem meghalt 
Krisztusért mégis fölemel engemet a vele való közösségnek a 
magasságába! Odaállok a Megváltónak a keresztje alá, fölte
kintek reá és boldogan mondom: nem hagyhat el engemet az 
Isten, mert tégedet érettem egykor elhagyott! És ha ott állok 
majd egykor a világot megitélő Istennek az itélőszéke előtt, 
onnan is visszatekintek az én Megváltóm keresztjére: „Kicsoda 
vádolja az Isten választottjait? Isten az, aki megigazít és Krisztus 
az, aki m eghalt... és aki esedezik miérettünk!“ (Róm. 8, 33.)

Van egy jelentéktelen, semmi kis növény, amely a falakra 
és a sövényekre futtatja az ő indáit: a liceum. Míg más növé
nyeket az a himpor termékenyít meg, melyet a kósza szél szár
nyai sodornak feléje, addig ez a növény úgy termékenyül meg, 
hogy egy kis bogárka száll bele a kelyhébe. Mikor azután ez 
a kis bogár kiakar jönni a kehelyből, annak a nyitását zárva 
találja. A kis bogár meghal, hogy új életet adjon a növénynek. 
— így szállott alá Krisztus nagypénteken az Istentől való el
hagyatottság sötét mélységébe, hogy nekünk, elvettetett, szegény 
bűnös embereknek új életet, az Istennel való boldog közösség 
magasságába való fölemelkedést szerezzen. Szálljon föl hozzá 
a mi bálakiáltásunk:

„Buzgó hálával áldlak, 
ó  Jézus, tégedet,
Halálodért imádlak,
Hogy adtál életet 1* (177, 6.) Ámen.

Zongor Béla
körmendi lelkész-esperes.
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Husvét I. ünnepére.
Máté 28. 1 -8 .

Győzelmi ünnepre gyűlik fel ma millió templomában a 
Jézusban hívő keresztyénség sok milliónyi népe. A szív lelkes 
örömre gyullad. Az ajk versenyre kel a  tavasz jöttén ujjongva 
csattogó madár dalával, hogy dicsőséget, halleluját zengjen az 
Élet Urának. A lélek pedig, — a gondolkozó, a nagy össze
függéseket kereső lélek szent ámulattal mélyed el a legnagyobb 
csoda és a legnagyobb valóság — a Jézus feltámadása egy
szerre megrázó, üdítő és felemelő szemléletébe, mert egyszerre 
érzi önmagán az isteni kiválasztás örömét, hogy ő ily boldog és 
nagyszerű élmény osztályosává válik — és azt a  mély alázatot, 
amely remegve gondol arra, hogy őt, az érdemetlent, a bűnöst 
Isten mégis e boldog és nagyszerű élmény osztályosává tette.

Érezzük, hogy itt valami kiteljesedik, amit alig mertünk 
hinni, remélni. Érezzük, hogy itt oly lenyűgöző hatalmak bilin
cseiből kínálkozik számunkra szabadulás, amelyeknek a nyomása 
alól nincsen máshol menedék, mint épen csak a Krisztus meg
nyílt koporsója mellett! Érezzük, hogy itt oly bámulatos, az 
emberi értelem és tudás körét messze túlhaladó, pillanatokra 
szinte megdöbbentő, felfoghatatlan szent titok megoldása tárul 
elénk, amelynek a  valóságát és szépségét, gazdagságát és 
szentségét egyedül az élő Krisztushoz felemelkedni tudó hitnek 
a  szárnyain tudjuk megközelíteni, megérteni és megdicsőülő 
felmagasztosultsággal értékelni.

Mint Mária Magdalénát és a másik Máriát a sírhoz — s 
még inkább a sírtól, úgy vezessen minket is a nagypénteki 
gyász után a husvét győzelmes reggeléhez a  Jézus feltáma
dásába vetett hitünk.

1. Ez a hit tegyen minket állhatatosakká a  kisértés óráin.
2. Ez a hit vigasztaljon minket az enyészet bús jelei között.
3. Ez a hit buzdítson bennünket Isten iránt való örök hálára.

I .
A Jézus feltámadásába vetett hitünk tegyen minket állha

tatossakká a kisértés óráin.
Alig lehet számunkra nagyobb és megejtő, lesújtó erejében 

veszedelmesebb kisértés, mint amikor azt kell látnunk, hogy a 
gonoszság ereje, a  vakság és a  gyűlölet sötét hatalma össze
töri azt, akiben minden hitünk, szeretetünk és reményünk leg
főbb ígéretét és biztonságát kerestük. Ez a látvány megráz, 
megdöbbent, kétségbeejt. Mi lesz velünk, ha támaszunk, erőnk, 
reményünk záloga martalékául válik a  gonosznak? . . . Nem 
nagyobb hatalom-e a  gonosz, mintaminő Ő volt?! Nem kell-e 
magunknak is engedményeket tennünk a gonosznak, megha
jolnunk előtte, megalázkodnunk akarata előtt, engedelmes szol
gaként beletörnünk a lelkünket az ő szolgálatának a jármába, 
hogy így velünk szemben kíméletes legyen ? 1 . . .
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. . .  A szentleckebeli két egyszerű asszony példája micsoda 
fönséggel hárítja el tőlünk a kétségek és aggodalmak e kicsi
nyes gondolatait 1 Császári helytartó mondja ki a halálos íté
letet. Császári zsoldosok veszik körül a keresztfát, hogy az e 
világi hatalom nagyságának, megdöbbentő erejének a  bizony
ságait nyilvánvalóvá tegyék. Félelmetesen zúg és morajlik a 
felbőszült tömeg átka és szidalma a  kereszt alatt. Összetörik 
a  szerető szívek békéje, elhomályosul a hit, romokban hever 
a  sok szép remény. A gonoszság diadalma teljes. Az ártat
lanság véres áldozattá hanyatlik. Sírjába roskad.

A két asszonynak, aki hitt Őbenne és szerette őt, minden 
•oka meg volt arra, hogy a diadalmassá vált üldöző hatalom 
elől elvonuljon s ne mutasson semmi kapcsolatot a sírba ha
nyatlott áldozattal. S íme, ők mégis „a szombatnak végén, 
mikor virradna a hétnek első napjára, elmenének, hogy meg
látnák a koporsót.“

Mi ez? Nem úgy hangzik-é ez a tudósítás, mint messze- 
csendülő bizonyság a Jézusban vetett hit állhatatosságáról, sőt 
mint a lelkiismeretet megrázó szózat: legyetek ti is állhatatosak 
a  kisértés óráin, — s ha pillanatra úgy látjátok is, hogy a világ 
gonoszsága győz az ártatlan, az igaz felett, soha ne feledjétek, 
hogy a gonoszság semmiféle hatalmának, a sötétség és a gyű
lölet semmiféle vakságának, a test és a bűn semmiféle biro
dalmának nincsen kapcsolata az Örökkévalósággal, amelyhez 
az út csak az Igazság, a hűség és jóság, a tiszta hit és a 
tiszta szeretet birodalmán keresztül vezet.

A húsvéti győzelem ünnepe győzelmi ünnepe a Krisztus
ban vetett hit állhatatosságának is, amely ez örökre szóló 
diadal örömén felfrissülve, megújuló erővel veti még mélyebbre 
horgonyát a boldog Örökkévalósággal való szent kapcsolatába, 
s épen azért

II.
alkalmassá válik arra is, hogy vigasztaljon minket az enyészet 
bús jelei között.

Az isteni küldött, aki az arimathiai József kertjében a 
Jézus megnyílt sziklakoporsója mellett ült, kinek a „tekintete 
olyan volt, mint a villámlás s ruhája oly fehér, mint a hó“, 
azzal a szóval fordul a sírhoz zarándokoló asszonyok felé: 
„Ne féljetek! mert jól tudom, hogy a megfeszített Jézust ke
resitek

S a kép, amelyen otthonról való elindulásuk óta lelki tekin
tetük csüngött, valóban nem is lehetett más, mint a megfeszített 
Jézusé. Hiszen ennek a szemlélete a  megfeszíttetés borzalmas 
pillanataitól kozdve oly megrázó, oly döbbenetes erővel nyo
mult lelkűkre, hogy hatása alól pillanatra se szabadulhattak. 
Bús sóhajok törtek fel szíveikből, amikor elindulva a kegyeletes 
kötelességteljesítésre, kezükben a drága keneteket forgatva, a 
kedves Mesterről, a keresztfa ártatlan áldozatáról beszélgettek. 
„Kicsoda veszi el nekünk a követ a koporsó szájáról?" Ez volt



130

az első kérdés, amit egymás számára felvetettek. De a második 
kérdés alighanem úgy folyt az elsőből: de hát valóban rabja 
lehet-e 0  a  sírnak? 0, aki Lázárt feltámasztotta a halálból, ő  
aki a  náini ifjút visszaadta bánatos anyjának, aki lángragyuj- 
totta szívünket azoknak a szent igazságoknak a hevével, hogy 
0  az út, az élet és az igazság, ő  a feltámadás és az élet és 
azért aki őbenne hiszen, soha halált nem lát, — ő , aki oly 
királyi vigasztalással csillapította le bucsúóráiban búsongó tanít
ványai aggódó kétségeit, hogy az Ő atyjának házában sok 
hajlék vagyon és ő elmegyen, hogy azokat nekik és minekünk 
elkészítse, — ő  aki megmondotta, hogy feltámad a halálból, 
már pedig az ő  szava maga a szent és tiszta igazság, — óh 
ő  nem, nem lehet rabja a sírnak, ő  az Atya akaratából halált 
meggyőző fejedelme az Életnek, akinek a sírjáról akkor, amikor 
az ő mennyei Atyja rendeli, elhárul a sziklazár, hogy teljes 
pompájában és dicsőségében visszavegye birodalmát az Élet 1

A két asszony szívében eleinte szinte félénken repesni 
kezdő hit és remény megújulásának hatalmas szárnyakat köl
csönöz az angyali szó, mint diadalmas válasz az aggódva is 
reménykedő szíveknek: „Nincsen itt; mert feltámadott, anjint 
megmondotta. Jöjjetek ide, lássátok a helyet, ahol feküdt az Ur.“

Az a nagy félelem és repeső öröm, amely a nagy diadal 
hírét megvitte a  tanítványoknak, nem más, mint ámuló hódolat 
Jézusnak, a haláltgyőző vitéznek.

És ebben a hódolatban — Jézusunkba vetett hitünk szár
nyain mindannyian boldogan találjuk meg mi is az enyészet 
bús jelei között a  mi vigasztalásunkat. A sírok némaságukban 
is kiáltó borzalmai helyett a feltámadás öröméneke lesz úrrá 
szívünkön. S aki ezt az öröméneket el tudja zengeni, annak a  
szívén megtörik az enyészet hatalma. Az látja, érzi, vallja és 
hirdeti mindenekfelett a  saját hánykodó-bánkodó lelke vigasz- 
talódására, hogy nem válik semmivé, de jutalommal koronáz- 
tatik meg a  hűség és nem lélekromokat támaszt, de megdicsőül 
a  Jézus halálával megszentelt minden kereszthordozás és 
szenvedés.

III.
S épen ezért a Jézus feltámadásába vetett hit Isten iránti 

örök hálaadásra buzdít.
El lehet-e képzelni, hogy Mária Magdaléna és a  másik 

Mária az Üdvözítő megnyílt sírjánál átélt csodálatos élményről, 
amelyet repeső szívvel, boldogan vittek szét és hirdettek a 
tanítványok körében mindenfelé, csak pillanatra is meg tudtak 
volna feledkezni s hogy annak a boldogító hatását szívökben 
bármely más későbbi élmény vagy benyomás elhomályosíthatta 
volna? Nem úgy kell-e látnunk az ő egész későbbi életfolyá
sukat, hogy ők egész koporsójuk nyiltáig valami kimondhatatlan 
boldogságot és Isten iránt való szakadatlan hálát éreztek szí
vükben a Jézus megnyílt sírjánál hallottak és látottak u tán! ?

Mint ők nem tették, mi se feledkezzünk meg tehát pilla
natra sem az isteni kegyelemnek ama véghetetlen nagyságáról,
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amely számunkra az Úr feltámadáséban nyílik meg. Mikor a 
lelkünk leveti magáról a  saját bánatát, mert Jézusnak győze
delmes példája nyomán a  földi elmúlás túlsó partján boldogan 
várja és látja a feltámadást: hálaadással és az Úr végtelen 
kegyelmébe való boldog elmerüléssel zengjen dicséretet és ma- 
gasztalást Annak, aki az atyáknak adott minden ígéretét valóra 
váltotta, a  bűn és a  halál hatalmától való váltságunkat a  Jézus 
keresztfáján és megnyílt sírján át teljessé tette.

Oh azért engedjük, hogy az Úr feltámadásában vetett 
hitünk a gyötrődések és hányattatások, az öröm-mulások és 
élethervadások e múló földi világában szívünkben napról-napra 
növekedést vegyen. Engedjük, hogy a saját élő voltának leg
közvetlenebb bizonyságtételeként az evangélium erejével Jézu
sunk napról-napra munkálhassa bennünk lelkünk megújulását, 
hogy így az életnek a halál feletti győzelmén ujjongó lelkünk 
folytonos megújulásával, a gyermeki hit boldog diadalérzetével 
valljuk mi is koporsónk nyiltáig a  nagy apostollal: „Halál I hol 
a te diadalmad ? Koporsó I hol a te fúlánkod ? .  . . Istennek 
legyen hála, aki adott nekünk diadalmat a mi Urunk, a Jézus 
Krisztus által." Ámen.

D. Geduly Henrik
püspök.

Jézus húsvéti üzenete.
Husvét II. ünnepére.

János XX. 11—18.
„Éneklésnek és szabadulásnak szava vagyon az igazaknak 

sátorában “. . . így ujjongott egykor a  zsoltárköltő király, mikor 
a messze jövendőben meglátta azt a fenséges diadalt, amelyen 
ma az egész keresztyén világ ujjong: az élet diadalát a  halál, 
a, világosság diadalát a  sötétség, az ártatlanság diadalát a go
noszság és az Isteni Igazság diadalát az emberi igazságtalan
ság felett.

Ennek a diadalünnepnek valami csodálatos bájt és varázst 
kölcsönöz az, hogy a  feltámadás üdvtörténeti eseményének az 
évfordulója pontosan egybeesik a nagy természet feltámadásá
val. Az emberi szív, amely mindig különös előszeretettel fordul 
a nagy természet szépségei felé, ma szinte egybeforr vele egy 
közös nagy örömben: a  halálból feltámadó élet diadalhimnu
szában. A húsvéti harangszó hallatára visszhang kél a vallásos 
szívben, de visszhang kél az ébredő természetben is s mind
kettőnek a visszhangja egy gondolatban, egy szóban találja 
meg érzelmei hű tolmácsolóját: Feltámadunk!

A szív és a nagy természet találkozásának az ünnepe 
volt az a csodálatos húsvéti reggel is, mikor azok a jeruzsálemi 
szent asszonyok a Jézus testének a bebalzsamozása végett a 
Jézus sírjához mennek. Igaz, hogy ütjük elején szívük még 
nem találkozott a természet örömévéi. Hiszen az ő szívükben
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még mindig gyász és fájdalom lakott. Sőt az üresen talált sír 
csak növeli Mária bánatát. Ha el is vesztette Urát és Üdvözí
tőjét, de eddig legalább tudta, hogy a  drága test hol pihen? 
Most már ez a  reménye is elveszett s mélységes fájdalmában 
forró könnyeket hullatva bolyong a  kert feltámadásról suttogó 
virágai között.

De ime 1 — Testvéreim 1 — a tavasz pompájában örvendő 
kert virágai között zokogó Mária mögött megáll egy fénysugá- 
ros alak és kérdi: „Mit keresel? Miért sírsz?“ Ez a  fénysugáros 
alak a feltámadt Krisztus, aki egykor azt mondotta övéinek: 
„Sírtok ti és jajgattok s a világ örül, de a ti keserűségtek örömre 
fordul." És a  feltámadt Jézusnak ez a zokogó Máriához intézett 
kérdése: „Miért sírsz?" reményeket ébresztgető húsvéti üzenet 
volt egykor Máriához, de reményeket ébresztgető húsvéti üzenet 
ma is mindenkihez, aki

I. Máriával zokog a sírnál,
II. aki Máriával keresi azt, amije elveszett és

III. aki Máriával együtt nem ismeri fel, hogy Jézus előtte áll.
I. A kúltura nagyszerű vívmányait nézve nem egyszer

eltűnődünk azon, hogy micsoda érdekes látvány lenne az, ha 
valamelyik ősünk évezredes álmából felébredne s e mai korban 
élni és boldogulni akarna. Egészen új és ismeretlen világot 
látna maga előtt. Más embereket, akiknek más a  ruhája, más 
az érzés- és gondolatvilága. A boldogulásnak más eszközeit, 
amelyek az ő elképzelésében a csodák körébe tartoznak. Csak 
egyet találna meg a  maga változatlan alakjában, a maga még 
ma is megdönthetetlen, félelmetes hatalmával — a halált!

A halál évezredek előtt is az volt, ami ma: minden em
beri élét utolsó akkordja, a borzalmaknak az a  kérlelhetetlen 
királya, aki nem válogat szegény és gazdag, király és koldus, 
boldog és boldogtalan között, hanem ha egyszer órája ütött 
letépi a bimbót a  szülői szívről, kidönti az erős fát a belé ka
paszkodó zöldelő hajtások mellől és földre tapossa a megvén- 
hedt öreg tölgyet is.

Igen I a  halál ma is ugyanaz, ami volt ezer esztendőkkel 
ezelőtti Ma is megzörgeti minden ház ablakát és nem kérdi 
azt, hvgy szabad-e — minden házból elviszi magával azt, akit 
megkívánt s lefekteti a  maga rideg és szomorú lakosztályába 
— a sírba. És e sírok mellett, miként évezredekkel ezelőtt — 
úgy ma is ott állnak a  zokogó Máriák, akiknek szeméből hull 
a  könny s szívéből pedig fájdalomtól elcsukló hangon felsír a 
panasz: „Elvitték az én Uramat és nem tudom, hová tették őt?"

Nos — Testvérem —, aki már magad is álltái, vagy talán 
épen most is ott állsz e sír mellett zokogó Máriák között, — 
menj ki ma — a feltámadás ünnepén — kedveseid sírhantjá
hoz, Ha másként nem mehetsz, legalább a lelkedben szállj 
oda s akkor ott te is meg fogod ma hallani a  feltámadt Jézus 
kérdését, reményeket ébresztő üzenetét: „Miért sírsz?" Én élek, 
hogy ti is éljetek. Ahol én vagyok, ott lesztek ti is. AzJJén
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Atyámnak a  házában sok hajlékok vannak s én elmegyek, 
hogy nektek is megkészitsem a helyet. „Óh! miért sírsz? miért 
sírsz hát ?, hiszen az a  Jézus, aki ilyen biztató Ígéretekkel szól 
tehozzád, saját feltámadásával bizonyította be előtted, hogy a 
halál nem örök elmúlás, nem megsemmisülés, hanem csak 
átköltözés, csak hazatérés abba az ősi családi házba, ahonnan 
a  te halhatatlan lelked is elindult egykor, hogy egy földi élet 
lelket gazdagító örömeinek és bánatainak, sikereinek és kudar
cainak, reményeinek és kiábrándulásainak a  vándorutján majd 
újra visszatérjen oda.

Óhl miért sírsz hát? Hiszen a  te kedvesed halála csak 
azt jelenti, hogy az ő vándorútja már véget ért, hogy ő már 
újra hazaért. H aza! Ahová majd a te földi vándorlásban elfá
radt lelked is megtér egykor s ahol a  te előre sietett kedveseid 
immár segédkeznek Jézusnak a te számodra ott kijelölt hely 
elkészítésében. O h! ne bánkódj hát reménytelenül a sír szélén 
zokogó Máriával, hanem fordulj hátra és halld meg a  mögötted 
álló Jézus reményeket ébresztgető húsvéti üzenetét: „Miért sírsz?"

11. Súlyos veszteség terhe alatt görnyedezve, egy szerte
foszlott ábránd romjain zokogva állt meg Mária a Jézus nyitott 
sírja előtt. A Mestert, akit rajongva szeretett, akihez úgy ő, mint 
népe annyi édes reménységet fűzött — elveszítette, elvitték tőle 
s nem tudja: hová lett? Szegénynek, koldusnak érezte magát 
s egész élete olybá tűnt fel előtte, mint a kormányát veszített 
hajó a  viharzó tengeren, amelynek reménye sincs már többé, 
hogy kikötőt talál.

Szertefoszlott ábrándok, meghiúsult remények és egy ki
látástalan jövendő temetőjét hordozzuk szívünkben most mi is 
— Szeretteim I A világválság őrjöngő réme szörnyű öklével 
lesújtott reánk. Mindennep újabb és újabb értékeket vesztünk 
lelki és anyagi kincseink tárházából. . .  mindennap szegényeb
bek, mindennap koldusabbak leszünk. Mindennap több és több 
szív telik meg Mária bánatával. . .  mindennap több és több 
szív zokogja: „Elvitték tőlem az én Uramat és nem tudom, 
hová tették őt?"

De megálljatok csak I Az a fénysugáros alak ott a  nyitott 
sír mellett hozzátok is szól, tőletek is kérdi: „Miért sírsz?" 
Miért zokogsz kétségbeesve, mint a pogányok, akiknek nincsen 
reménységük? Nem látod-e, hogy a  nagypénteki gyász milyen 
csodálatosan és milyen hirtelen változott örömre ? Nem látod-e, 
hogy az a  Jézus, akit a gonosz világ nagypénteken azzal a 
tudattal ölt meg a  keresztfán, hogy mindörökre megszabadult 
tőle, — harmadnapra már feltámadt és diadalmasan hirdeti: 
„íme élekI íme! meggyőztem a világot s velem meggyőzitek 
ti is? És nem tapasztaltad-e még soha, hogy amilyen nehéz 
a  kereszt, ami reád roskad, ép oly nagy az az erő is, amit 
Isten annak a  hordozására tenéked ad? Óh! miért sírsz tehát 
a  világválság nehéz ökle alatt? Miért nem veszed igénybe azt 
az erőt, amit a  húsvéti tényben nyújt feléd az Isten keze? Óh! 
mond! miért sírsz hát?
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És miért sírsz te, aki Máriával együtt keresed lelked bé
kességét, amit elvett tőled az emberek gonoszsága, önzése, 
irigysége és rosszakarata? Miért sírsz, hogy elvették tőled azt 
a földet, ahol talán édesapád, édesanyád csontjai pihennek, 
ahol gyermekkorod színes álmait szőtted s ahol testvéreid ma 
kezükön, lábukon bilincseket csörgetve Mária fájdalmával zo
kognak az üres sír előtt?

És miért sírsz, mikor látod, hogy a világuralmi vágy, a 
hatalomszomj újra teljes erejével támad reád, hogy elvegye 
tőled a te második édesanyádat: a te reformációban megtisztult 
egyházadat ? Miért sírsz ? Hiszen ma előtted egy feltört és üres- 
sír tátong, amelyben még nagypénteken ép úgy mint most a 
te szíved sírjában — egy szebb és boldogabb élet reménye, 
egy sokat szenvedett nemzet jövendője és üdvösségre vezérlő1 
igazsága volt eltemetve. De csak volt eltemetve, mert már fel
támadott és újra él, hogy előtted az elveszett kincseit Máriával 
sirató és kereső ember előtt bizonyságot tegyen arról, hogy 
minden boldogságát a Jézusban kereső egyén, nemzet és egy
ház sorsa — a Krisztus sorsa: megfeszíthetik, sírba temethetik, 
de az mégis feltámad és mégis él örökkön-örökké.

III. Mária „hátrafordult és látta Jézust ott állani, de nem 
tudta, hogy az Jézus“. .. olvastuk mai szent leckénkben. Az a  
csalódás, ami a golgotái kereszttragédiával Mária lelkére zuhant, 
megfosztotta tisztánlátásától. Mikor pedig a sírt is üresen találja, 
kialszik szívéből minden remény, lelke teljesen a csüggedés, 
a kishitűség karjaiba kerül, úgy hogy bár élő valóságba látja 
maga előtt feltámadt s keresett Urát, nem tudja benne felismerni 
Mesterét.

A kereszttragédia és az üres sír Máriát tehát ismét azzá 
teszi, ami azelőtt volt, mielőtt Jézus lábai előtt térdelve meg
hallotta Jézus biztató szavát: „Bízzál leányom! Bűneid meg 
vannak bocsátva. Menj el békeséggel 1 A te hited megtartott 
téged. “ Mária az üres sír előtt elvesztette megtartó hitét s ezzel 
elvesztette azt a szemét is, amely nélkül Jézust felismerni nem lehet.

Óh 1 mond, ebben a hitét vesztett s ennek folytán Jézust 
felismerni képtelen Máriában nem ismersz-e rá önmagadra is? 
A hátraforduló és a  Jézus szemébe tétovázva néző Máriát látva 
nem jut-e eszedbe, hogy életednek egy-egy csalódása, küzdel
meidnek egy-egy kudarca után hányszor állt meg már Jézus 
teelőtted is anélkül, hogy te felismerted volna? Nem látod-e 
be, hogy a te földi sáfárkodásod közben hányszor nem veszed 
észre, hogy Jézus ott áll előtted, nézi munkádat és méregeti 
hűségedet ? Óh I hiszen ha hited szeme sohasem lenne vak, 
ha mindig látná, hogy Jézus előtted áll, vájjon végeznél-e ak
kor valaha kontár munkát, követnél-e el valaha hűtlenséget és 
mernél-e annyiszor elkalandozni a bűnös élet mérgezett illatú 
virágai közé?

Úgy-e, úgy-e — te is érzed, hogy hitét vesztett, bűnös 
Mária vagy, akinek nagyon sok oka van arra, hogy Te is oda-
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xoskadj Jézus lábai elé és a  bocsánatkérés drága kenetéivel 
és a bűnbánat forró könnyeivel öntözd meg lábait. S ha te így 
■cselekszel, akkor ma te is meg fogod hallani a  feltámadt Jézus 
reményeket ébresztő húsvéti üzenetét: „Miért sírsz?" Nézd meg 
kezemen, lábamon a szegek nyomát, nézd meg oldalamban a  
dárdaszurás helyét és ezekből a  sebekből értsd meg, hogy én 
teéretted is meghaltam azon a Golgotán s én a te bűneidet is 
íevittem a sírba. — Miért sírsz ? Hiszen én széttörtem síromat, 
hogy mindig veled legyek, mindig előtted álljak s ha kell „fel
megyek az én Atyámhoz és a  ti Atyátokhoz, az én Istenemhez 
és a ti Istenetekhez" hogy ott szószólód és védelmeződ legyek. 
Csak higyjél bennem! . . .  csak láss meg és ismerj meg, amint 
előtted állok, amint látom minden tettedet és mindig segélyre 
nyújtom ki feléd kezemet.

jgyi Így beszél ma hozzánk — Máriához hasonló bűnö
sökhöz — a feltámadt Jézus reményeket ébresztő húsvéti üze
nete. így beszél hozzánk, mikor látja, hogy a  bűnös világ any- 
nyira lefoglal minket, hogy nem akarjuk meglátni és felismerni 
őt. O h! forduljunk hát meg mi is Máriával a  kárhozatba vezető 
bűnök útjáról és a feltámadt Jézus szemébe nézve ismerjük fel 
benne Megváltónkat. S ha már felismertük őt, akkor lábai elé 
roskadva, az újjászületés szent vágyával és elhatározásával 
kiáltsuk mi is Máriával örömmel, boldogan, reményekre gyul
ladt szívvel: „Rabbóni! Mesterem! Emelj fel a  porbólI A tied 
akarok lenni, mert látom, hogy boldog csak veled lehetek, 
mert Te vagy az én Szabadítom, az én Megváltóm és az én 
Üdvözítőm 1 Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Alkalmi beszédek.

Konferenciai istentiszteleti beszéd.
Máté 4, 17.

Istennek országa akkor érkezik el az emberhez, amikor 
Jézus Krisztus beköltözhetik a bűnös ember szívébe. Isten or
szága és Jézus Krisztus egy és ugyanaz. Isten országába bejutni 
annyi, mint Jézus Krisztust szívünkbe zárni.

Annak a konferenciának, amelyik a mai napra egy táborba 
gyűjtötte Kemenesalja evangélikus ifjúságát, nem az a célja, 
hogy szórakozási alkalmat teremtsen az ifjúság számára, vagy 
hogy egy kellemes kirándulásra nyújtson lehetőséget, hanem 
igenis az, hogy Isten országát hozza közelebb Kemenesalja ifjú
sága és az ifjúságon keresztül Kemenesalja népe számára. Ezért 
képezi a konferencia főtárgyát Krisztus és a falu találkozása. 
Isten országa megvalósulásának, Jézus Krisztus szívünkbe költö
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zésének azonban feltétele van. Erről a feltételről kívánok én most 
hozzátok szólani. Ezt a feltételt Jézus így fejezi ki: Térjetek 
meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Hogy pedig Jézus 
mit ért ezen, azt nagyon világosan megmondja Luther 95 tételéből 
az első, mely a következő: Midőn a mi Urunk és Mesterünk, a 
Jézus Krisztus így szólt: „Térjetek meg“, azt akarta, hogy az ö hí
veinek egész élete e földön folytonos megtérés és bűnbánat legyen-

íme ez a feltétel, ez a mai ifjúsági konferencia sikerének 
a titka: a bűnbánat és a megtérés. Hiába hoztál, ifjú testvérem,, 
fiatalos lelkesedést, hiába hoztál figyelni kész lelket erre a kon
ferenciára, ha nem hoztál bűnbánattól sajgó, vérző, összetört 
szívet is, a konferencia munkája meddő marad.

Szeretnék most a szemedbe nézni, testvérem, úgy, ahogyan 
Jézus tudott szemébe nézni az embereknek és azután megkérdez
ném tőled: Van-e igazi bűnbánat a te szívedben? Engedd meg, 
hogy e helyett rámutassak néhány dologra, amely talán meg
könnyíti számodra azt, hogy önmagadban feleletet adj erre a 
kérdésre.

Az az ember, akinek a szívében igazi bűnbánat van, meg
tanul alázatos lenni és nem képes senkit lenézni embertársai 
közül. Az igazi bűnbánatban benne van önmagunknak teljes 
elitélése. Hiszem és vallom magam elveszett, bűnös embernek, 
a nyomorultak nyomorultjának, akinek már semmi dicsekedni 
valója nincsen. Érzem, hogy bűneim miatt csak utálatot és meg
vetést érdemiek nemcsak az Isten, hanem embertársaim részéről 
is. Nem üres szóvirág, hanem a valóságot fejezem ki, amikor 
Pál apostollal együtt azt mondom: „Minden bűnösök között első 
vagyok én“. Engem mindenki lenézhet és megvethet, de nincs 
a világnak az a gonosztevője vagy rongyos csavargója, akit én 
nekem jogom volna gőgösen lenézni. Megtanított-e már ben
nünket, testvéreim, bűneinknek megismerése és igaz bűnbána
tunk erre az alázatosságra? Ez az alázatosság hiányzik belőlünk. 
Emlékezzünk vissza arra, hogy milyen könnyen szoktunk meg
sértődni. Érzékenységünk, könnyen sértődő lelkületűnk arról 
beszél, hogy mi túlságosan is kiváló személyeknek tartjuk ma
gunkat. Nem látjuk-e, hogy mennyi bajt okoz ifjúsági egyesüle- 
leinkben éppen az alázatosságnak a hiánya. Hány egyesület 
bukott meg már azért, mert a büszkeség, a gőg áthidalhatatlan
nak látszó ellentéteket támasztott a tagok között. Ha pedig ez 
megvan, a gőg és a felfuvalkodottság, akkor okvetlenül hiányzik 
valami más: a naponkénti őszinte bűnbánat és megtérés.

Az az ember, akinek a szívében őszinte bűnbánat van, nem 
tud zúgolódni földi sorsa miatt. Márpedig kevés dolog talál hátú 
olyan bőségesen az emberek között, mint a zúgolódás, a nehéz 
viszonyok, nyomasztó gazdasági helyzet miatti panaszkodás. Ez 
a zúgolódás abból az érzésből táplálkozik, hogy én, aki minden
esetre nagyon kiváló és értékes személyiség vagyok, sokkal 
különb sorsot érdemeltem volna, mint amilyen nekem osztály
részül jutott. Igazságtalannak tartjuk az Istent, amiért mások*
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akiknél magunkat sokkal különbeknek gondoljuk, könnyebben, 
kevesebb gond között élhetnek ezen a világon, mint mi. Pedig, 
ha őszinte bűnbánat van a szívemben, egész másképpen kell 
gondolkoznom. Be kell látnom, hogy én, iszonyú és sötét bűnök
kel megrakott lelkű ember, egyáltalában nem érdemelhetek 
semmit sem. Istennek csodálatos jóságát és türelmét mutatja 
az, hogy egy elveszett és nyomorult bűnös olyan viszonyok kö
zött lehet, amilyenek között én vagyok. Be kell ismernem, 
hogyha Isten bűneim szerint cselekednék velem, akkor nem 
ilyen, hanem százszorta kutyább sorsot érdemelnék és még az 
sem lenne eléggé méltó büntetés az én rút bűneimre.

Az igazi bűnbánat végül vallomásra készteti az embert. 
Az ember nehezen tud titkot tartani. Mind az öröm, mind a 
fájdalom kitör az ember leikéből és kifejezést ad magának. A 
bűnbánat fájdalmát sem képes az ember magába zárni. Lehet-e 
bfinbánat a szívünkben, ha az soha, semmiféle formában meg
nyilatkozásra nem jutott, ha az soha nem kényszerített bűnval
lomásra bennünket ? Egyéb, nem lelki természetű nehézségeink
ről milyen sokat teszünk vallomást, milyen sokat beszélünk az 
embereknek! Egymásközti beszélgetéseink örökös tárgya az, 
hogy milyen nehéz az élet. mennyi gonddal, bajjal kell meg- 
küzdenünk. Hadd kérdezzem meg tőled komolyan, testvérem, aki 
olyan sokat szoktál panaszkodni az embereknek anyagi nehéz
ségeidről, előfordult-e csak egyszer is már az életedben, hogy 
felkerestél volna valakit, a lelkipásztorodat vagy egy bizalmas 
barátodat, ilyenforma panaszkodással: „Nékem borzasztó sze
gény és nyomorult a lelkem és ezt már nem bírom tovább el
viselni. Nékem a lelkem beteg, adjatok tanácsot, hol találhatok 
végre gyógyulást?" Panaszkodtál-e valakinek már azért, hogy 
szeretnél valakinek megbocsátani, de nem vagy képes rá, hogy 
ismét durva, goromba voltál valakihez és ezen a bűnödön, ame
lyik annyira fáj néked, nem tudsz erőt venni ? Nincs és nem is 
lesz igazi bűnbánat a szívedben, amíg a bűneiden érzett fájda
lom ilyen vagy valami más formában ki nem tör a lelkedből.

A bűnbánatnak ez a teljes hiánya nem azért van, mert 
nincs bűnünk, hanem azért, mert a bűn miatti fájdalmat mester
ségesen elnyomták a szívünkben. A legtöbb embernek az élete 
ifjúságától kezdve egy öntudatlanul kifejtett kétségbeesett erő
feszítés a bűnbánat érzésének elfojtására. Taláu észre sem vet
ted sohasem, talán nagyon meglep, amikor most tőlem hallod, 
pedig mégis úgy van, hogy te gyermekkorodtól kezdve kétség- 
beesett küzdelmet folytattál azért, hogy a bűnbánat szorongó 
érzését, a lelkiismeret vádoló szavát elhallgattasd a lelkedben. 
Ennek a küzdelemnek különféle formái vannak. Néhányat fel
sorolok ezek közül.

A legközönségesebb kísérlet arra, hogy lelkiismeretünk 
vádoló szavát elhallgattassuk, az, hogy belevetjük magunkat a 
világi gyönyöröknek és élvezeteknek a karjai közé. Az ember 
érzi, hogy valami nincs rendben a lelkében, valami hiányzik
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néki, valami nyugtalanítja. Nem meri bevallani önmagának sem, 
hogy a bűnei szorongatják, elhiteti magával, hogy mindez a 
szorongás és nyugtalanság az életörömök hiánya miatt van a 
lelkében s azért az, aki szegény, azzal altatja el a lelkiismeretét, 
hogy boldog volna, ha pénze volna, akinek pedig módja van 
hozzá, az valóban bele is veti magát az érzéki élvezeteknek a 
mámorába, hogy azoknak kábító hatása szüntesse meg lelkiis
meretének mardosó fájdalmát.

A bűnmardosás elleni küzdelem megnyilatkozása az is, 
amikor az ember minden erejét megfeszíti azért, hogy földi jó
létre, hatalomra, gazdagságra tegyen szert, hogy valaki legyen 
belőle. Lelkiismeretem azt mondja, hogy nyomorult senki vagyok. 
Nem akarom elismerni, hogy ez az érzés bűneim miatt van meg 
bennem, hanem azzal áltatom magam, hogy azért van, mert 
nem vagyok elég gazdag, mert nem tettem szert elég hatalomra 
és befolyásra az emberek körében. A pénz, a hatalom rend
szerint szilárdságot ad, megnöveli az önérzetet. Ez kell a bűnös 
embernek: szilárd talajt érezni a lábunk alatt, önérzettől dagadó 
kebellel állni, büszke, felemelt fejjel az emberek között! Nosza, 
neki veti magát a hatalomért és pénzért való küzdelemnek. 
Verejtékezik, gyűjt, kapar, két könyökkel törtet előre, bűnt 
bűnre halmoz, hogy megszerezze a pénztől és hatalomtól remélt 
megnyugvást a lelkének. Nem veszed-e észre, hogy az anyagi 
boldogulásért folytatott emésztő és kíméletlen tülekedésed egy 
kétségbeesett és szerencsétlen kísérlet bűneid miatt háborgó 
lelkiismereted megnyugtatására? Tudod-e, hogy akkor volnál a 
legszerencsétlenebb, ha ez a hatalom és gazdagság elérésével 
teljesen és tökéletesen sikerülne néked?

A lelkiismeret furdalása elleni küzdelemben azután külö
nösen az ifjúságnak kedvenc szokása az, hogy edzi magát a 
bűnre. Az ember nemesebbik, jobbik része nem szívesen hódol 
be a bűnnek. Ösztönszerűen megérzi, hogy lényének legvesze
delmesebb ellensége a bűn. Visszaborzad tőle és csak nehezen 
hajtja nyakát a bűn igájába. A bűn azonban mégis győz. Ez a 
győzelem élénk fájdalomérzéssel jár együtt. A balga ember ilyen
kor azt gondolja, hogy nem a bűn rossz, hanem ez a fájdalom. 
Hamarosan rájön arra, hogy ezt a fájdalmat enyhíteni lehet 
azzal, hogy hozzászoktatjuk magunkat a bűnhöz. Amikor az 
ember azt akarja, hogy a hideget, ami kellemetlen és amit nem 
tud elkerülni, könnyebben tudja elviselni, akkor edzi, szoktatja 
magát a hideghez. Akkor is kiteszi testét a hideg hatásának, 
amikor a hideget elkerülhetné, hogy az lehetőleg minél kevésbbé 
keltsen benne kellemetlen érzéseket. Ugyanígy tesz az ember 
sokszor a bűnnel is. Maga keresi a bűnt, hogy így edződjék 
hozzá a lelke és így szabaduljon meg a bűn miatt érzett gyöt
relemtől. A fiatal korban ez különösen virtuskodás formájában 
nyilatkozik meg. Az ifjú ember szégyelli beismerni, hogy neki 
fájdalmat okoz a bűn. Henceg, kérkedik vele, nehogy gyengének 
tartsák, nehogy gyávának lássék, aki megijed holmi tiltott dől-
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gok elkövetésétől. Nem veszed-e észre, ifjú testvérem, hogy te, 
amikor annyira legénykedel és virtuskodással akarsz kiválni 
társaid közül, akkor egy szerencsétlen módszerrel teszed mindig 
érzéketlenebbé és durvábbá a te szegény lelkedet?

Ezzel a módszerrel azután a legtöbb embernek sikerül is 
szinte tökéletesen elhallgattatni a lelkiismeretét. A lelke eldurvul 
és teljesen érzéketlenné válik a bűnnel szemben. Nem képes 
vaskos, goromba bűnöket sem felismerni és egy szemernyit sem 
tud nyugtalankodni miattuk.

Mikor Ózdon, Magyarország egyik legnagyobb vasgyárának 
a  területén működtem, gyakran kellett idegen embereket végig
vezetni a gyáron. Ekkor megfigyelhettem, milyen nyugtalanító 
és idegesítő tud lenni a gyári zaj azok számára, akik azt nem 
szokták meg és mennyire közömbös tud lenni azok számára, 
akik szinte ott nőttek tel a gyárnak a zajában. Irtózatos és fül
siketítő volt a hangzavar. Dübörögtek a gépek, zúgott, pattogott 
és morajlott minden. Kocsik, gyári vonatok, daruk zúgtak, fo
rogtak látszólag teljes összevisszaságban. Az embernek az első 
percekben az volt az érzése, hogy minden pillanatban elgázol
hatja valami. Sistergett és szikrát hányt a tűz. Mint izzó láva, 
mint valami elszabadult tüzes folyam ömlött az ember lába mel
lett az olvasztott érc és sziporkázva hullott bele hatalmas üstökbe. 
Egy gyenge idegzetű ember egyszer szinte könyörögve kért, 
hogy csak vezessem ki onnét, soha többé nem kívánja a lábát 
oda betenni. Ugyanakkor a munkások a legtökéletesebb nyuga
lommal jártak-keltek, lépkedtek át a tüzes patakokon. A fülük 
nem zúgott, a fejük nem szédült a zajtól, mert tökéletesen hoz
záedződtek már. Ugyanígy lehetsz te is, testvérem, a bűnbánattal. 
Gyermekkorodtól kezdve benne élsz a bűnnek fülsiketítő zajá
ban és már nem is vagy képes azt észrevenni. Ha bűnről be
szélnek, csodálkozva kérdezed: „Hol itt a bűn ? Én nem is ve
szem észre“. Még fölényesen meg is mosolygod azt, aki nyug
talankodik bűnei miatt: „Hogy lehet ilyen jelentéktelen dolgok 
miatt aggodalmaskodni.® Az angyalok irtózattal fordítják el ar
cukat, ha reád tekintenek, olyan visszataszítónak látják bűneid 
miatt a lelkedet, az Isten atyai szeme könnybelábbad, ha rád, 
tékozló fiára gondol, aki a disznók vályúja mellé sülyedtél alá, 
de te, amikor valaki bűnbánatra szólít, meglepetten és álmél- 
kodva mondod: „Én nem értem, miért kellene szomorkodnom. 
Én nem találok magamban semmi bűnt.®

Ez egy rettenetesen veszedelmes helyzet, testvérem, amibe 
kerültél. Ez a halálnak az álma, amelyben elpusztulsz menthe
tetlenül, ha csak Istennek a szentlelke fel nem ébreszt és bűn- 
bánatra nem indít téged.

Mikor kisdiák voltam, az internátus hálószobájában éjjel 
kiesett a kályhacső és széngáz ömlött be a szobába. Mi szívtuk 
magunkba a halálos gázt, öntudatlanul aludtunk ágyunkon és 
nem tudtunk semmit arról a halálos veszedelemről, mely ránk 
leselkedett. Ha még egy félórát töltünk bent a szobában, talán
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ott pusztulunk valamennyien. Különös véletlen, vagy helyeseb
ben Isten kegyelme folytán a szerencsétlenséget idejében észre
vették. Erős kéz markolt belém, hatalmasan megrázott és kiál
totta felém valaki: „Ki a szobából gyorsan, itt széngáz van!“ 
így alszol te is, testvérem, öntudatlanul ebben a bűntől meg
mérgezett levegőjű világban. Most az én szavamon keresztül 
Isten szentlelke igyekszik beléd markolni és kiáltja feléd: Ébredj 
az álomból! Menekülj a bűnből a Golgotha keresztjéhez, mert 
elpusztulsz menthetetlenül!

Kemenesalja ifjúsága! Kemenesalja népe! Megfojt a bűnnek 
mérgezett levegője! Ébredjetek! Tartsatok bűnbánatot és térje
tek meg, mert elközelített az Istennek országa! Ámen.

Bélák János
gércei lelkész.

Illusztrációk.
Ján. 4, 13—14: „Mikor gyermek voltam, — beszélte egy 

asszony, folyton arra gondoltam és azt kívántam: csak már 
egyszer nagy lennék. Mikor hajadonná serdültem, beleszerettem 
egy ifjúba; s nem volt hőbb vágyam, minthogy viszontszerelmet 
találjak. Az eljegyzés után az esküvő képezte álmaimnak és 
ábrándjaimnak a tárgyát. A házasságban epekedő reménységgel 
vártam az Isten áldását. S hogy az leány volt: újabb vágyaim 
egy fiú-gyermekre irányultak*... Ez a történet a lélek örök 
szomjúságának a tükörképe. Ha egyik vágyunk teljesül, a he
lyében támad másik; talán még kínzóbb és sóvárabb. Mint „Az 
ember tragédiájáénak Ádámját is egyik törekvés és vágy a 
másik után űzi-hajtja. A dicsőségnek lelkét ki nem elégítő káp
rázatos fénye után a köz szolgálatában, az önzetlen becsvágy
ban keresi az életcélt; hogy aztán az érzéki élvezetek karjaiba 
vesse magát. Ettől megundorodva a keresztyén gondolatban és 
eszmében kíván megtisztulni; majd a tudományba temetkezik. 
A magány után ismét az élet hullámzó sokadalmába vegyül. — 
Mohó, szomjú vággyal veti rá magát egy-egy új ideára s csa
lódva, kiábrándulva kergeti tovább álomképeit. De kielégülést, 
nyugalmat nem talál a lelkének. Mert minden földi vágyra, 
dicsőségre, élvezetre áll: „Aki ebből a vízből iszik, ismét meg- 
szomjuhozik*. A lélek igazi kielégülést, elcsendesedést csak az 
Istenben talál; epedő szomját csak az örökéletre buzgó víznek 
a kútfeje képes eloltani. Mint a Zsoltárénekes (62, 2.) s vele 
Augustinus is vallja: „Csak az Istenben nyugszik meg lelkem*.

*

Ján. 4, 24: Mikor Amerikának a spanyolok által való bir
tokba vétele után egy áldozó pap az egyik indián törzs főnökét 
arra akarta rábírni, hogy keresztelkedjen meg s fogadja el az
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egyedül üdvözítő hitet, mert különben a pokolba jut, az azt 
felelte: „Hogy a ti hitetek jó és üdvözítő-e, nem tudom; de 
hogy az életetek rossz, azt látom. Látom, hogy hazudtok, csal
tok, loptok és gyilkoltok; iszákosak és házasságtörők vagytok* 
Ezek után kétségbe kell vonom, hogy a ti Istenetek igaz és a 
ti hitetek a helyes; s pogány maradván szívesebben megyek 
a pokolra, mint veletek a ti mennyországotokba". — Hányszor 
és hánynak az imádkozására és istentiszteletére áll ma is az 
Úrnak ama prófétai kifakadása: „Ez a nép én hozzám csak 
szájjal közelget és ajkaival tisztel engemet; szíve pedig távol 
van tőlem" (Ézs. 29, 13; Máté 15, 8.).

*

Ján. 5, 7: Micsoda fájdalom és panasz zokog ki e szavak
ból: „Nincs emberem". Hány beteg sínylődik a kínok ágyán 
tehetetlenül, elhagyatva; szeretné gondterhes szívét kiönteni, 
magát kipanaszkodni egy résztvevő lélek előtt: de nincs embere. 
Hány a bűn útjára tért Magdolnát lehetett volna megmenteni 
s hány tékozló fiút vissza vezetni az atyai házba, — ha lett 
volna emberük! Ezer meg ezer gyermek nő fel, akinek van 
ugyan apja, anyja, de — nincs embere. Testvérem, aki az* isteni 
kegyelem Bethesda-vizében meggyógyultál, légy a te környeze
tednek, a számodra és vigasztalásodra szorulóknak szolgálatkész, 
segítséget nyújtó „embere"; hogy egyetlen elveszett gyermeknek, 
vigaszt váró betegnek és elbukott léleknek a panasza ne han
gozzék majd vádként ellened: „Nem volt emberem!"

*

Luk. 9, 52—53: A samaritánus Sikár városnak (Ján. 4, 
30; 40) a neve, melynek a lakói szívesen fogadták Jézust és 
kérték, hogy maradjon náluk, örök emlékezetnek okáért felje
gyeztetett az írásban; hogy valahol az egész világon prédikál- 
tatik az evangélium, amit annak a lakosai Jézussal cselekedtek, 
az hirdettessék az ő emlékezetükre. De ennek a samaritánus 
falunak a nevét nem említi meg egyik evangélista sem. — Aki 
Jézust befogadja, annak neve be van írva az Élet könyvébe, aki 
azonban Öt elutasítja, megveti, annak a neve kitöröltetik abból.

*
Luk. 10, 20: Egy fiatal német udvarhölgy legyezőjére egy 

tájképet festett, felette a kék égboltozattal. A császártól aláírást 
kért a legyezőjére. „Hát aztán hová írjam a nevemet" ? — kér
dezte I. Vilmos készséggel. „Az égre felség," — válaszolt az 
udvarhölgy. „Igen asszonyom, csakugyan azt szeretném, ha az 
Égben volna kitörölhetetlenül felírva a nevem", — mondotta a 
németek császára ünnepélyesen.

*
Márk 14, 38: A mithológiai Árgusnak a monda szerint 

száz szeme volt, amelyből csak kettő-kettő aludt egyszerre, 98 
pedig állandóan nyitva volt; s vigyázott. De Mercurius ügyes
kedésével úgy körülfonta s bűvös, andalító zenéjét addig ját
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szotta előtte, míg lassanként minden szeme lecsukódott. S az 
eképen álomba merült, tehetetlenné vált óriásnak aztán levágta 
a fejét. így akarja a világ, a sátán is a maga mámorával s 
gyönyöreivel álomba ringatni a lelket, hogy annál könnyebben 
hatalmába ejtse. S ha a száz szemű Árgus is meglankadt a 
vigyázásban, mennyivel inkább kell résen lennünk mi nekünk 1 
Azért mondja Jézus: „Vigyázzatok és imádkozzatok 1“

*
Ján. 13. 21: „Egy ti közületek. . .  “ Lehet-e nagyobb fáj

dalmat elképzelni ennél ? Hogy legmeghittebb környezetéből; 
akikre annyi szeretetet pazarolt, akiket bizalmára méltatott, azok 
közt akad az áruló! Amint a szülőnek nem lehet nagyobb bá
nata és szomorúsága, mintha a tulajdon gyermeke fordul ellene, 
ugyanolyan szomorúság tölti el Jézus szívét is, hogy egyik 
tanítványa juttatja őt ellenségeinek a kezére. Amint Julius Cézár 
fájdalmasan kiáltott fel a reá tőrt emelő barátjának láttára: „Te 
is fiam, Brutus“, ugyanolyan fájdalommal mondja Jézus is: 
„Egy ti köztiletek elárul engemet!“

• *

Ján. 12, 6: Szent Bernát szerint a kapzsiság, fösvénység 
egy mindenen keresztül gázoló szekérhez hasonlít, melynek 
négy kereke állandóan azt csikorogja: „Ne gondolj senkire és 
semmivel*. Az első: „Ne gondolj Istenre"; a második: „Ne 
gondolj embertársaidra"; a harmadik: „Ne gondolj a lelkiisme
reteddel"; a negyedik: „Ne gondolj a halálra és Ítéletre". Négy 
ló húzza a szekeret, melyek közül az első azt mondja: „Csak 
az útra nézz s ne fölfelé"; a második: „Tekints hátad mögé s 
fuss, menekülj a leleplezés elől*; a harmadik: „Halkan lépkedj, 
hogy mások figyelmét elkerüld"; a negyedik: „Ne légy tekin
tettel senkire, pénzügyekben nincs barátság és nincs előzékeny
ség". A kocsis maga az ördög, akinek az ostora hét szíjból van 
fonva. Az elsőnek a neve: „Használd ki az alkalmat"; a máso
diké : „Mások is csak így tesznek, vagy tennének a te helyed
ben"; a harmadiké: „Siess, nehogy valaki megelőzzön"; a ne
gyediké: „Még mindig nem és sohasem elég"; az ötödiké: „A 
pénzen nem érezni a bűn szagát"; a hatodiké: „Nem olyan 
tüzes a pokol, mint azt a papok hirdetik"; a hetediké: „A meg
térésre még van időd". A kocsiban egy ember ül. Maga a fös
vénység, kapzsiság. Szája olyan, mint az oroszláné, mely maga 
körül mindent benyel: gyomra a farkasé, mely sohase lakik jól; 
szeme krokodilus-könnyeket hullat; a jobb keze medve-karom, 
a bal macska-köröm. Az oldalán egy nagy sárga erszény lóg, 
a Judás erszénye. Mellette egy véres prés, mellyel szegény 
áldozatainak a fejét zúzza össze és csontjaikból a velőt facsarja 
ki. A fogadót, ahol megszállni szokott, úgy nevezik: „A kár
örömhöz". Az erszényén azonban egy lyuk tátong: amint jött, 
úgy is megy. — Közmondás: „Ebül szerzett jószág ebül vész'el".

*
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Nagypéntek: A düsseldorfi képcsarnokban a sok száz, meg 
száz kép között volt egy, a keresztre feszített, tövis koronás 
Jézust ábrázoló festmény is ama felírással: „Ezt tettem én te 
érted; és te mit teszel én értem?* Az ifjú 19 éves Zinzendprf 
gróf elgondolkozva állott meg a kép láttára. Nem birta levenni 
róla tekintetét; úgy a szívén ütötte az a kérdés. S bár kicsi 
gyermekkorától fogva vallásos szellemben nevelkedett és mint 
ifjú is istenfélő életet élt, mégis úgy érezte, hogy nem tud arra 
a kérdésre kielégítő feleletet adni. — Minden nagypéntek, mikor 
elénk tárja Jézus szenvedését és halálát, mikor felmutatja élőt* 
tünk a „vérző sebekkel megrakott*, töviskoronás főt, némasá
gában is azt a kérdést intézi hozzánk is: „Hát te mit teszel ő 
érte?* Tudsz-e felelni s mit felelsz erre a kérdésre?

*
Márk 15, 29—32. Az antwerpeni székesegyházban Rubens- 

nek egy festménye látható, mely a keresztre feszítést ábrázolja. 
Egész sereg férfi, köztük Herkules-erejüek, fáradnak azon, hogy 
a keresztet felállítsák. A figyelmes néző a képre tekintve azt 
a benyomást nyeri, hogy az a nagy erőfeszítés éppen nincs 
arányban az elérni szándékolt céllal és feladattal. Hiszen annyi 
markos kéznek egy-kettőre fel kellene emelni azt a keresztet. 
Valami hiba van talán a képen? Nem. A művész csak azt akarta 
a szemlélőre nézve tudatossá tenni, hogy a Jézus keresztje azért 
olyan nehéz, mert az egész világnak a bűne nyomja, terheli azt. 
— Ez a bűn nyer kiábrázolást a Jézus keresztje körül állóknak 
a gúnyjában, szidalmában és káromlásában.

*
Máté 28, 1: E kegyes asszonyok példájára 1548 husvét 

napján korán reggel apródjai kíséretében palotája kápolnájába 
ment a 81 éves Zsigmond lengyel király. Ott hosszasan elgon
dolkozva állott meg márvány koporsója előtt, melyet már életé
ben elkészíttetett magának. Érezte, hogy közel az óra, melyben 
a trónt a koporsóval s a királyi palástot a halotti ruhával kell 
felcserélnie. Majd megszólal: „Tudom, hogy az én Megváltóm 
él s feltámaszt engem a halálból; mintahogy e napon Ő is 
feltámadott halottaiból*. Erre letérdelt, buzgó imába merült s 
ott imádkozva érte a halál. — A húsvéti üres sír ezt a halál 
félelmét oszlató s feltámadással, örök élettel biztató reménységet 
éleszti a mi szívünkben is.

*
Ján. 20, 17: Micsoda húsvéti vigasztalás rejlik számunkra 

Jézusnak e szavaiban 1 Az Ő Atyja a mi Atyánk is ; tehát az Ő, 
Atyjához való felmenetele kezessége és záloga a mi, Atyánkhoz 
való felmenetelünknek. Ha így tekintünk a ránk váró sírra és 
így gondolunk elköltözött kedveseinkre, eloszlik a halál félelme 
s megvilágosodik előttünk a sír sötétsége; felszáradnak köny- 
nyeink: mert hiszen szeretteink jó helyen, az Atyánál vannak. 
Ebben a gondolatban talált vigaszt Luther is, mikor annyira
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dédelgetett, 13 éves Lenkéjének a halálos betegágya mellett 
állott. „Nagyon szeretem őt, édes Istenem, — mondotta, de ha 
elveszed őt tőlem, ám legyen; megnyugszom és örvendek, hogy 
Nálad tudhatom". S mikor a koporsóba tették, eképen sóhajtott 
fel: „Te kedves Lenkém, mi jól jártál! Te újra feltámadsz s 
miként a csillag, igen, miként a nap tündökölni fogsz!“ — Jézus 
üres sírja mellett táljótok fel szíveteket ez előtt a boldogító 
evangélium előtt! S ha láttok, ismertek gyászolókat, kedveseik 
után sírókat: hirdessétek, mondjátok el nekik is, hogy Jézus 
felment az ő  Atyjához és a mi Atyánkhoz. Egy az Atyánk, egy 
a sorsunk : a halál ránk nézve is az Atyához való menetel.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Törvények, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

135.990—1930 B. M. sz. 7—18 éves gyermekek az 1894. 32. 
t. c. 4. § alapján áttérhetnek a szülők közös vallására a gyám
hatóság beleegyezésével az esetben is, ha a vegyes vallású 
szülők egyike házastársának halála után tér át annak vallására.

205.748—1931 B. M. sz. A 7—18 éves gyermekek az 1894. 
32. t. c. 4. § alapján a gyámh. beleegyezésével áttérhetnek a 
szülők közös vallására abban az esetben is, ha a vegyes val
lású szülők harmadik közös bevett, vagy törv. elismert vallásra, 
vagy ha ugyanazon bevett v. törv. elismert valláshoz tartozó 
szülők más közös bevett, vagy törv. elismert vallásra tértek át.

A névmagyarosítások az anyakönyvi „Észrevételek" rova
tában feljegyezhetők.

Hadikölcsön segélyben különös méltánylást érdemlő esetben 
a 2000 Kor. értékű kötvénnyel bírók is részesülhetnek. (Köz
ségi Kölöny 581/933 oldal.)

Ált. keresetiadó csak abban az esetben vethető ki. ha az 
adóköteles bevallást adott, vagy bevallás beadására felhivatott 
{Közig. bir. 2958—1931).

Ha a felekezeti iskola fenntartási költségeit a politikai község 
vállalta és a fenntartási költségek a községi költségvetésben 
szerepelnek, úgy a község minden felekezetű lakosa köteles a 
költséghez hozzájárulni. Ellenben, ha az iskolafenntartási járu
lékot maga az egyházközség veti ki, úgy csak azok a másval- 
lásuak tartoznak fizetni, akiknek gyermekei tényleg az iskolába 
járnak. (Községi Közlöny 501—1933 oldal.)

Tanító, vagy tanítónő, ha a díjlevélben kimondottan termé
szetbeni lakása van mint járandóság feltüntetve, lakbérre igényt 
nem támaszthat az esetleg igénybe nem vett lakásért.
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Ref. vallásii férjnek kereseti adója a r. k. feleség terhére meg
állapítandó r. k. egyházi v. iskolai adó kivetésének alapjául 
nem szolgálhat, csak akkor, ha a feleségnek is van a férjétől 
külön kereseti adója, vagy ha rendelkezik a férjétől különálló 
adóköteles vagyonnal.

Jegyző, pap, tanítónak nem működési körzetük helyén levő 
javadalmi földjei után az illető község (ahol a föld van) javára 
községi pótadó kivethető.

Ahol kisdedóvó nincs, az 1892. 44.000 V. K. M. r. szerint 
községi nyári menedékhely szervezendő.

40200—1933 B. M. r. szerint névmagyarositási engedélyért 
mindenki közvetlen a belügyminiszter úrhoz folyamodhatik. Nem 
kell más melléklet, csak az illető születési bizonyítványa s ha 
házas, házasságlevele. A kérvényben megemlítendő, hogy ma
gyar állampolgár s büntetlen előéletű. 3 választandó nevet adjon 
be. A kérvényre 2 P, köztisztviselőnél 1 P okmánybélyeg ro
vandó le. Ezt az illetéket anyiszor kell leróni, ahány nagykorú 
folyamodik. A bélyeggel el nem látott mellékletekre 30—30 fillér 
okmánybélyeg jár. Szegénységi bizonyítvány alapján mind bé
lyegmentes. Nevük „y“-nal írását az a közalkalmazott, aki leg
alább középiskolai képzettséghez kötött állást tölt be, ha 15 évi 
közszolgálata és a harctéren szerzett kardos kitüntetése, vagy 
vitézségi érme van, megkaphatja.

Könyvismertetés.
Kapi Béla: Isten hárfása.

Történeti elbeszélés. A Harangszó Könyvtár kiadása. Győr 1933.
256. oldal. Ára 1 P.

A könyvkritika mindig olyan, mint a harangszó. Akár hívogató, tehát 
dicsérő kritika, akár tűzi lármára félrevert, tehát elriasztó, mindig egyidős 
az eseménnyel s nem kulloghat az események után. Ez a könyvismertetés 
azonban ebből a szempontból egészen furcsa helyzetbe került. Az „Isten 
hárfása8 a „Lelkipásztor8 múlt számának megjelenésekor még nem volt kap
ható, a mostani szám megjelenésekor pedig már nem kapható. A könyvismer
tetés tehát kénytelen-kelletlen most az események után kullog csupán.

A könyvnek ez a gyors elfogyása azonban maga a legjobb kritika a 
könyvről. Ezt a kelendőséget ugyanis nem lehet csupán a szerző neve varázs
erejének tulajdonítani, még a könyv olcsósága sem teszi egészen megmagyaráz- 
hatóvá, bár bizonyos, hogy az illusztris szerző nevének varázsa és az az 
elismerésre méltó áldozatkészség, amellyel a „Harangszó könyvtár8 ezt a 
tekintélyes külsejű és Mécs Ágoston művészi címlapjával díszített könyvet 
a magyar evangéliomi irodalom asztalára letette, mindenesetre hozzájárul 
ahoz, hogy a könyv ily hamar elfogyott a könyvpiacról. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy emellett a két előny mellett a könyv kelendőségének 
megvoltak a maga akadályai is. Az „Isten hárfása8 a „Harangszó8 hasábjain 
az 1933. év folyamán folytatásokban megjelent már és így az olvasóknak 
olyan hatalmas tábora ismerte már az elbeszélést, amely önmagában jóval 
túlhaladja a magyar evangéliomi irodalom termékeinek szokásos publicitását 
Azután nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a könyv az árának alacsony-
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sága miatt nem kerülhetett könyvárusi forgalomba, hiszen a „Harangszó” 
nem adhatta meg belőle a szokásos könyvkereskedői jutalékot s így a jól 
megszervezett könyvkereskedői propaganda helyett csupán lelkészi hivatalok 
és a magyar evangéliomi irodalom szervezetlen iratterjesztéseinek sokszor 
szomorúan tapasztalt útvesztőin keresztül tudott hozzájutni a közönséghez. 
Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a könyv olyan példányszámban jelent 
meg, amilyen példányszámban ma ilynemű munkák megjelentetése csak olyan 
emberek részéről lehetséges, akikben vagy a hit merészsége, vagy üzleti- 
érzékmentes naivitás dolgozik. Végül reámutatok arra is, hogy a könyv meg
jelenési időpontja olyan volt, amely már a karácsonyi vásárok forgalmának 
csak az utóhullámaira kaphatott reá. Ha mindezeket meggondoljuk, be kell 
látnunk, hogy az „Isten hárfásá”-nak három hét alatt való teljes elfogyása 
a magyar evangéliomi irodalom olvasóközönségének csodálatos bírálata erről 
a könyvről.

Az „Isten hárfása* meg is érdemelte ezt a bírálatot.
Az „Isten hárfása” irodalmi alkotás. Gerhardt Pál élete, melyet a mű 

feldolgoz, nem jó elbeszélés téma. Ez az élet olyan, mint az egyhuru hárfa. 
Kicsiny gyermekkorától kezdve késő öregségéig az elhagyatottság, a szenvedés, 
a félreismerés és el nem ismerés szenvedéseinek fekete vonala vonul végig 
az életén, melyet csak néhol világít meg egy-egy derűsebb időszak napsugara, 
de csak azért, hogy annál sötétebb legyen utána az éjszaka. Aki ennek az 
életnek irodalmi feldolgozására vállalkozik, az vagy szabadjára ereszti a kép
zeletét s belekölt a történelembe alakokat és eseményeket azért, hogy fordu
latosabb legyen a cselekmény, vagy pedig hű marad a történelemhez, de 
akkor egyhangúvá válik az elbeszélés. A szerző ezt a témával járó nehézséget 
mesteri módon oldotta meg. Nem vét a történeti hűség ellen. Nemcsak a 
nagyobb események és jellemzések felelnek meg az elbeszélésben a történeti 
valóságnak, hanem az összes mellékszereplők és részletesemények, sőt az 
énekek történeti sorrendje is. Hogy milyen nagy önfegyelmezéssel kezeli az 
író a képzeletét s hogy mennyire ragaszkodik a történeti hűséghez, mi sem 
mutatja jobban, mint az, hogy.kihagyja az elbészélésből Gerhardt Pál életével 
kapcsolatos összes legendákat. Amellett azonban az elbeszélés mégis oly érde
kes, hogy aki elkezdte olvasni, nehezen tudja letenni. Ezt a hatást a szerző 
egyrészt a szép stílusával, másrészt az írói képzelete által megszínesített hát
térrel, de legfőképen azzal a lenyűgöző, érdekfeszítő lelki történéssel éri el, 
mely minden külső történésen fölülállóan érdekesen bontakoztatja ki előttünk 
Gerhardt Pál lelkének és egyéniségének fejlődését. Különöskép gondolok itt 
Gerhardt Pál szerelmének, költői és pásztori egyéniségének jellemfejlesztésére.

Az „Isten hárfása” azonban több, mint irodalmi alkotás. Igehirdetés a 
széppróza formájában. De nem irány-regény, melyben előre fel van adva az 
illusztrálandó tétel és az egész cselekmény átlátszó módon, legtöbbször nagyon 
naivan áll, mint mellékes jelenség, az illusztrálandó tétel szolgálatában. Az 
„Isten hárfásá“-ban nem illusztráció Gerhardt Pál élete célul kitűzött igékhez, 
hanem maga az élet igehirdetés.

Az „Isten hárfása” aktuális igehirdetés. A keresztyén ember életében 
minden korszak más és más igére reagál. Az emberiség életében is ugyanígy 
minden korszaknak megvan az a különleges igetartalma, amelyre leginkább 
felfigyel. Nem szorul magyarázatra az a megállapítás, hogy a mai kor embere 
különösképen felfigyel azokra az igékre és gondolatokra, melyek a szenvedés, 
a kenyértelenség, a félreismertség problémájával foglalkoznak s az „Isten 
hárfásá*-nak élete teljesen ezekkel a kérdésekkel van telve. Ezért tartjuk ezt 
a munkát aktuális igehirdetésnek.

Az „Isten hárfása” megjelentetése azonban egyházi szolgálat is. Gerhardt 
Pál az evangélikus egyház egyik legnagyobb énekköltője, akinek 120 énekéből 
a magyar ev. énekeskönyv csak 15-öt ismer. Nagy szolgálatot tett tehát ez 
a munka az evangélikus egyháznak már csupán azzal is, hogy Kovács Sándor 
egyetemi tanár és a 94 éves világtalan agg költő. Torkos László fordításában, 
ha szemelvényekben is, de egy sereg ismeretlen Gerhardt énekkel gazdagította 
evangélikus ének-irodalmunkat. Aki pedig megpróbálta valamikor megismerni 
énekkincseink születésének körülményeit és lelki hátterét, az tudja, hogy 
mennyi kincset veszít el a saját épülése szempontjából is az az ember, kinek
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lelkében az egyes énekek elének lése alkalmával nem kelnek életre olyan 
reminiszcenciák, amelyek mint az ének szerzőjével és szereztetésével kapeso- 
latos körülmények, már maguk igehirdetéssé válnak az éneklő ember számára. 
Egészen bizonyos az, hogy aki az „Isten hárfásá“-nak elolvasása után fogja 
énekelni Gerhardt Pál énekeit, annak számára ezek az énekek csodálatos 
személyi értékkel és élménnyel válnak gazdagabbakká.

De egyházi szolgálat az Isten hárfása” azért is, mert benne a papi 
családról oly képet rajzol meg a szerző, mely ideálnak, önvizsgálati tükörnek 
is alkalmas a papi családok számára.

Végül egyházi szolgálat az „Isten hárfása* azért, mert olyan korba visz 
bennünket, melyben a lelkészek hitvalláshűsége állíttatott súlyos próbára s 
Gerhardt Pál életében a hitvalláshoz való hűség olyan magasztos példáját 
állítja a mai papi nemzedék elé,! melynek mindenesetre meg lesznek a ma
guk heroizmusra nevelő áldott hatásai.

A könyv-kritikus ma már a múlt krónikása. Nem tudja örüljön-e ennek, 
vagy szomorkodjék ? Azt azonban tudja, hogyha ez a könyv csak nehezen 
található ritkaság lesz is ezek után a könyvkereskedésekben, áldott hatásaival 
gyakran fogunk találkozni diadalmasabban csengő Gerhardt énekek, megúj- 
hodott papi családok s megacélosodott hitvalláshű papi gerincek életében.

Püspök ritkán szokott elbeszéléseket írni. Aki olvasta annak idején 
Kapi Béla püspök „Az Ur oltalmában” című elbeszélését s most az „Isten 
hárfásá”-t, az csendben arra gondol, jó lenne, ha a püspök nem olyan ritkán 
írna történeti elbeszéléseket. Túróczy Zoltán.

Edquist Márta: Északi fény.
Képek a lapp ébredés történetéből. Svéd eredetiből fordította Br. Podmaniczky 
Pál egyetemi tanár. A fordító kiadása. Sopron, Károly magaslati ut 4. sz.

Ara 3.50 P. 184 oldal.

Báró Podmaniczky Pál az északi evang. népek ébredési mozgalmainak 
hü tolmácsa. A „Parasztprófétá“-ban a finn felébredtek mozgalmát állította 
a magyar olvasó közönség elé a mozgalom atyjának, Ruotsalainen Pálnak sok 
áldást magában rejtő életrajzában. Most a másik hatalmas ébredési mozga
lomról, a laestadianizmusról szól. Laestadius maga svéd evang. lelkész volt. 
Gyülekezete, Karesuando, Svédországnak Norvégia és Finnország közé ékelődő 
csücskében volt, de a lappoknak lett a prófétája. Élete megpróbáltatásokkal 
teli, izgalmas élet. Theológiája, mely állandóan Lutherre hivatkozik, számunkra 
különösen a nyilvános gyónás, a kulcsok hatalma és az extatikus vallási álla
potok tekintetében jelent újat és különöset. Tagadhatatlan azonban, hogy 
Isten nagy dolgokra tudta felhasználni. Munkája nyomán diadalmaskodik az 
evangélium. Iszákosok lesznek józanokká, tolvajok becsületes emberekké s 
rabló gyilkosok hajtják Istennel és emberrel megbékélve hóhér bárdja alá 
a fejüket.

Ez a könyv egészen másképen ismertet meg a lapp ébredéssel, mint 
a „Parasztpróféta” a felébredtek mozgalmával. Nem adja Laestadius életrajzát, 
nem rajzolja meg igehirdetéseiből theológiájának alapvonalait, hanem, mint 
a címe is mutatja, csupán képeket közöl a lapp ébredés történetéből. Ennek 
megvan az a hátránya, hogy az ember nem kap határozott képet erről az 
ébredési irányzatról, azonban megvan az a határozott előnye is, hogy szines 
képeket kapunk az evangélium diadaláról, melyek érdekesek, mint maga az 
élet, megragadók, mint valami külmissziói munkamező jelentése és megrázók, 
mint amilyen megrázó csupán egy emberi lélek kiszabadulása lehet a bűn 
börtönéből.

Három szempontból ajánlom különösen lelkipásztor testvéreim figyel
mébe :

Egy lutheri ébredési tipust ismerhetünk meg ebből a könyvből élve
zetes novellaformában megírt valóságos egyháztörténeti képek alapján. Ez az 
ébredés nem a múlté, hanem a jelené is.
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Vallásos estélyeink és szeretetvendégségeink számára olyan anyagot 
kapunk benne, mely egyaránt szépirodalom s evangélium is Az egyes képek, 
14 van a könyvben, külön is önálló egészek és felolvashatók.

Végül pedig kiváló tükör ez a könyv saját lelkipásztori munkánk 
megmérésére. Bizonyos, hogy az Űr a mi munkánk után is ilyen gyümölcsö
ket keres s bizonyos, hogy munkamezőnk közel sem oly nehéz, mint a testvér 
lapp nép körében dolgozó Laestadiusé.

A könyv szép kiállításban, kemény táblában jelent meg.
Mindenkinek melegen ajánljuk.

Túróczy Zoltán

Kétszázötven előjegyzőre volna szükség, hogy halálának háromszáz esz
tendős évfordulóján 1934 pünkösdje körül megjelenhessék a nagy erdélyi 
fejedelmek hires udvari papja, tanácsadója ALVINCZl PÉTER prédikációs 
munkáiból egy tiz ívnyi (160 oldalas) gyűjtemény.

A Pázmány idejében főleg hazátlan szerzetesek által indított magyar- 
országi ellenreformációnak célpontja és hosszú ideig hullámtörője volt a nagy
tekintélyű fejedelmi igehirdető („Conciliator aulae suae serenitatis'). Most, 
mikor a római egyház Pázmánv eg ye tem e alapításának és a jezsuitából primás- 
érsekké lett, reformátusnak született Pázmány halála háromszüzados jubileumát 
munkái újabb és újabb kiadásaival készül megünnepelni, méltó és elengedhe
tetlen kötelesség, hogy munkái tüköréből mi is meglássuk, hogy ki volt Páz
mány legkiválóbb ellenfele, az evangéliumhoz egész életében hű, egykor Nagy
váradon Pázmánnyal egy padban ülő tanulótársa: Alvinczi Peter.

A 160 oldalnyi munka csak abban az esetben jelenhetik meg, ha kétszáz
ötven előjegyző jelentkezik a kötet sajtó alá rendezőjénél: Dr. Incze Gábor 
ref. lelkésznél. Előjegyzők számára a munka ára három pengő lesz, mely össze
get csak a kézhez vételkor kell kifizetni a könyvben érkező csekklapon.


