
Első ige.

Examen pastorale.
Szerelsz-e en gem ?... Legeltesd az én 

juhaimat! (Ján. 21, 17).

A Genezáreth tavánál lelkészi vizsga folyik. A feltámadt 
Jézus kollokváltatja, vizsgáztatja Simont. Már előbb is alávetette 
egy vizsgának. „Ti pedig kinek mondotok engem"? — kérdte 
tőlük egy alkalommal; amire Péter azt felelte: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia“ (Máté 16, 15—16.). Most e hitbeli 
nyilatkozatot kiegészíti a szeretetre vonatkozó vizsga. Az Úr 
szeretetét tudakozza tőle, nem a hitét. Mert ahol szeretet van, 
ott hit is van : az Urat csak úgy tudom szeretni, ha hiszek, ha 
bízom is Benne. Az iránta való hitemet nem tudom szebben 
megbizonyítani, kifejezésre juttatni, mint éppen a szeretet által.

Szeretsz-e engem 1 A lelkészi vizsgának ez a legfőbb kér
dése. E nélkül a szeretet nélkül minden ismeret és tudás nem 
ér semmit. Nem az a fontos: mennyi a tudományod, milyen a 
képesítésed s szónoki készséged (kétségkívül szükség van ezekre 
is); hanem hogy szereted-e az Urat? A lelkipásztori hivatás 
hűséges betöltésének ez az első, elengedhetetlen feltétele. Az 
életben hányszor tapasztalhatjuk, hogy a theol. akadémiákról, 
fakultásról kikerülő nagy tudású lelkészek, akikhez annyi re
ményt fűztek a tanáraik s ismerőseik, hűségüket, munkájuk 
lelkiségét és áldásos eredményeit tekintve mögötte maradnak 
kisebb tehetségű, szürkébb társaiknak. S ha ennek az okát 
keressük, kutatjuk, rendszerint abban találjuk meg, hogy a tu
dás. az ész mellől hiányzott, vagy legalább is nem volt vele 
arányban a lélek, — a szeretet. Igaza van annak a régi isme
rős szólásmódnak: „Pectus facit theologum". A Krisztusért he- 
vülő, a Krisztust szeretetben szolgáló szív a fő kelléke minden 
lelkészi ténykedésnek; de különösen is a lelkipásztorkodásnak.

Milyen fölemelő, milyen vigasztaló mindez reánk nézve I 
Hogy kisebb tehetséggel is lehetünk hűséges szolgái a mi 
Urunknak s fejthetünk ki áldásos munkát az Ő országában; 
csak szeretet legyen bennünk. De másfelől minő figyelmeztetés 
és intés is I Hiába minden szellemi képesség, tudás; sőt még 
a hit is, ha szeretet nincsen bennünk: zengő érc és pengő 
cimbalom lesz csak minden munkánk. Talán csillog az, gyö
nyörködteti a szemet és fület; hangzatossága, miatt talán tet
szetős lesz az emberek előtt, de nem az — Úr előtt, aki nem 
a külsőt nézi, nem a látszat, felszín után Ítél, hanem a szívet 
vizsgálja : Szeretsz-e engem ?

A harmadszori kérdésre föleszmél Péter. Kiérzi Mesterének 
kérdéséből a háromszori tagadására vonatkozó célzást; ezért
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megszomorodik. De kitart mindvégig amellett: „Uram, Te tudod, 
hogy én szeretlek Téged“ . Mennyivel más ez az állhatatosság, 
mint az a makacsságba menő egykori fogadkozása: „Ha mind
nyájan megbotránkoznak is Benned, én soha meg nem botrán- 
kozom ; s ha meg kell is Veled halnom, meg nem tagadlak 
Téged" (Máté 26, 33, 35). Mostani szavaiban már nincs semmi 
szeretetlen, társai rovására menő kérkedés. Nem mondja: „Job
ban szeretlek ezeknél"; hanem csak annyit, hogy „szeretlek *. 
A  Jézus iránti szeretettel nem is fér össze az önhittség, mások
nak a semmibe vevése. Pedig ma is akadnak lelkészek, akik 
egyebeknél különbnek, többnek tartják magukat; akik képzelt 
tudásuk magaslatáról fölényes kicsinyléssel tekintenek le má
sokra s gúnyos, ellenvéleményt nem tűrő hangon Ítélkeznek 
élők és holtak felett. Holott az igazi tudás mindig szerény, 
alázatos; — de különösen is az — a szeretet. Mint Pál apostol 
m ondja: „A  szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel“ (I. Kor. 
13, 4.). . . Szeretet nélkül semmi vagyok; lelkipásztor meg ép
penséggel nem lehetek!

Alázatos s hűséges szeretetéért nyeri Péter is a megbíza
tást Jézustól: Legeltesd az én juhaimat! Legeltesd, vagyis: 
gondoskodj számukra megfelelő táplálékról. Hogy a juhok fej
lődhessenek, füves legelőre és csendes vízre van szükségük 
(Zsolt. 23, 2). Egy lelkésznek mindig azt kell kérdeznie, keres
nie : Vájjon, amit én adok a juhoknak, eledel-e, amely erősít, 
táplál; vagy csak üres szalma? Tetszetős szólamok, üres for
maságok bármilyen szépen hangozzanak, nem csillapítják, nem 
oltják a lelkek éhségét és szomjúságát. Nem virágokkal táplál
koznak a juhok. Éltető, „vitamindús" eledel kell nekik I „Ego 
sum vita =  én vagyok az élet", — mondja Jézus. Az éhező és 
szomjuhozó lelkek legjobb tápláléka tehát Jézus és az 0  igéje.

Legeltesd az én juhaimat! És pedig az egész nyájat; 
vagyis annak kicsinyeit és nagyjait egyaránt. Jézus világosan 
megmondja ezt, amikor megelőzőleg azt az utasítást adja Péter
nek : Legeltesd az én bárányaimat 1 A jó pásztor figyelme, 
gondja kiterjed nyájának minden egyes tagjára. Egyforma sze
retettel, odaadással viseltetik a bárányok és a juhok iránt; a 
gyöngék, erőtlenek, gyermekek ép olyan féltett tárgyai lelkipász
tori gondoskodásának, mint a nagyok, felnőttek s öregek. . . 
De a legeltetés magában véve nem elég. Jézus azt is mondja 
Péternek: Őrizd az én juhaimat! Vagyis vigyázz rájuk, hogy 
prédára éhes farkasoknak zsákmányaivá ne legyenek. Különö
sen manapság mennyi ilyen farkas settenkedik, ólálkodik az 
akol körül. A pásztornak, ha nem akar béres lenni, folyton 
résen kell lennie, éberen őrködnie, vigyáznia, hogy kárvallás ne 
érje a nyájat. Annál is inkább, mert hiszen .az nem is az övé.

A z én juhaimat! — mondja az Úr. Övé a nyáj, hiszen 
ő  váltotta meg azt a saját vérével. Nagy felelősséget jelent ez 
ránk nézve. Mert ha Krisztuséi a juhok, akkor mi érettük szám
adással tartozunk egykoron. (Ezék. 3, 17— 19.). Boldog, aki a
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számadás napján azzal állhat meg az ő számtartó gazdája, 
Ura előtt: „Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesz
tettem el“ (Ján. 18, 9).

Kiss Samu.

Tanulmányok.

A  lelkész élete a szentség fényében.
A lelkész bizonyságlevele nem a szószéken, hanem az 

pltárnál Íródik meg. Ez az első bizonyságlevél állapítja meg 
papi és emberi egyéniségének értékét. A szószéki ennek már 
csak következménye, vagy tovább sugárzása.

Jó dolog tehát, ha a lelkész életét odaállítjuk a szentség 
fényébe.

A kérdés vizsgálatánál kizárólag az úrvacsora szentségére 
gondolunk. Két szempont magyarázza eljárásunkat. Először az, 
hogy ebben a szentségben evangélikus egyházunk theológiájá- 
nak és vallási életének központi elhelyezésű igazságait bírjuk. 
Másodszor az, hogy ebben a szentségben találkozik a kegyel
met hirdető lelkész a kegyelemben, részesülő bűnbánóval, a 
hívő theológus a hívő emberrel. Éppen ezért az úrvacsora 
szentségéhez való viszonyunk papi és emberi életünk értéke 
felett dönt. Igazság tehát, hogy a mi első bizonyságlevelünk 
nem a szószéken, hanem az oltárnál Íródik meg.

Tárgyalásunk folyamán először a lelkész hitét, azután a 
lelkész életét állítjuk az úrvacsora szentségének a fényébe.

1. A z úrvacsora szentsége ítéletet mond a lelkész hitéről.
a) A papi-tipusok egész sorozata áll előttünk.
Először a közömbösek csoportjára esik tekintetünk. Lelki 

viaskodás, nehéz elvi tusakodás nélkül mindent készen kaptak. 
A theológián foglalkoztak újszövetségi exegézissel, dogmatiká
val, etikával és más theológiai tudományokkal. Megismerték 
egyházunk úrvacsora tanát is. Kollokváltak, szigorlatoztak s 
megfelelőknek találtattak. Az úrvacsoráról szóló ismeretük azon
ban nem jelent többet a konpendiumok jól ismert meghatáro
zásánál, melyben esetlegessé válik, ha ugyan el nem homá
lyosodig, az úrvacsora-tan krisztológiai kapcsolata s annak 
állandó jelentőségű folyamatos életteremtése.

Van ismeretük, de nincs meggyőződésük. Elnagyolt vona
lakkal megrajzolják egyházunk tanítását, ez azonban értelmi 
munka csupán, a meggyőződés belső hitelesítése nélkül.

El kell ismernünk, hogy a meggyőződés kiérlelése soha 
sem volt könnyű és kényelmes dolog. Sokkal könnyebb az 
ismeretet megszerezni, tudássá érlelni és rendszerezni, semmint 
mindezt meggyőződéssé tenni. A meggyőződés mindig egyéni
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hozzájárulást, mérlegelést, küzködést, viaskodást jelent. Ebben 
a küzködésben az utolsó szót mindig a hit ejti ki.

Hitvallási irataink világosan megállapítják egyházunk úr
vacsorái tanát. Az Ágostai Hitvallás röviden szövegez. Több 
anyagot nyújt a Kis Káté és Nagy Káté. Teljesen kialakult ké
pet tárnak elénk Luther iratai, melyekben szent szenvedéllyel 
magyarázza Isten igéjén felépült álláspontját s ennek vallási 
és egyházi követeléseit.

Kérdezze meg magától minden lelkész, hogy vájjon nem 
áll-e a közömbösek tömegében, kik számára sem azelőtt, sem 
most nem jelent problémát az úrvacsora szentsége. Nem azért 
nem jelent problémát, mert már megoldották, hanem mert hozzá 
sem nyúltak. Sokan százszor és százszor kiosztják a szentséget, 
ezerszer és ezerszer elismétlik a szerzési igéket, de még egyszer 
sem vergődtek lelki tusakodásban és imádkozásban az isteni 
kegyelem nagy titka előtt. Pedig nem lehet ismerettel helyette
síteni a meggyőződést. Nem lehet elintézetlenül hagyni az úr
vacsora szentségének kérdését, mely lelkészi hivatásunk leg
bensőbb lényegét érinti.

b) A közömbösek mellett meglátjuk a viaskodók csoport
ját, kik lelkiismereti kérdéssé teszik az úrvacsora tanának meg
ismerését és megértését. Nem veszik át a készen kapott theo- 
lógiai tanítást. Nem mondják kényelmes nemtörődömséggel: 
nálam okosabb emberek elbírálták már az egyház eme tanát, 
én is elfogadom I Theológiai meggyőződésükért viaskodnak. 
Belemélyednek a szerzési igébe. Megkeresik Krisztus rendelé
sének összefüggését Krisztus általános tanításával. Minden 
igazság-részletért külön harcolnak, míg végre eljutnak a tudás 
utján a meggyőződéshez s az ismeret világából felemelkednek 
a hit világába. Lelkűkben csodálatos összhangba csendül ez 
a két szó : tudom és hiszem.

c) Vannak tagadók, kik nem erre az eredményre jutnak 
el. Összetörnek útközben s rájuk zuhan a rosszul felépített, vagy 
meg nem értett theológiai tudás templomának boltíve.

Az ilyenek életében fájdalmas vallási öntudat-hasadás áll 
be. Theológiai meggyőződésük ellentétbe kerül egyházuk meg
győződésével. Saját hittudatuk lerombolja az általuk építendő 
vallási életet. Olyan szolgálatot végeznek, olyan igazságot hir
detnek, melynek igazságát nem ismerik el. Ez a lelki összeüt
közés megsemmisíti a lelkiismeret, a felelősségérzet, a hivatás- 
tudat, az önbecsülés erkölcsi értékeit.

Luther theológiai vitairataiban mindig erőteljes frazeológiát 
használ. De soha sem olyan kemény, megbélyegző és elutasító, 
mint mikor az úrvacsora szentségének megtagadásáról van szó. 
Ilyenkor nem ismer kíméletet. Zwingliről türelmetlen szenvedé
lyességgel mondja, hogy úrvacsoratana miatt nem tartja őt ke
resztyénnek, mert téves tanításával meghamisítja Krisztus igéjét.

Vájjon milyen ítéletet mondana Luther azokról a lelké
szekről, kik elvállalták ugyan az egyház szolgálatát, de ugyan
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akkor megtagadják hivatásuk legelhatározóbb igazságát. Az 
oltárnál kegyeskedő komoly arccal végzik a szertartást, maguk
ban pedig üres, rájuk parancsolt külsőségnek tartják az elmon
dott igéket. Mintha megmosolyognák az avult szertartást és ál
tató igét, mint valamikor a saját jóslatuk felett kacagó augurok.

Az úrvacsora szentsége kérdéseket intéz minden lelkész
hez. Hiszed-e egyházunk úrvacsora tanát? Elmélyedtél-e annak 
mélységeiben? Hiszed-e az alapjául szolgáló szerzési igéket? 
Hiszed-e annak Ígéreteit és jelentőségeit? Elmondhatod-e: hi
szem, hogy Krisztus valóságos testét és vérét osztom ki, hiszem 
az úrvacsorában Krisztus állandó testi jelenlétét!

A szükséges theol. ismeret megszerzése elmélyedést kö
vetel. Ha a szentség alapmistikumát ismeretekkel, okoskodással 
megérteni nem tudjuk is, azért Krisztus tanítása örökkéégő 
világosságot gyújt számunkra. Fontos azonban, hogy ne elszi
getelt kiszakítottságban vizsgáljuk az úrvacsorái tant, hanem 
illesszük azt bele Krisztus teljes tanítási rendszerébe. Éppen 
így necsak a hitvallási iratok, avagy Luther iratainak erre vo
natkozó elszigetelt tanítását vizsgáljuk, hanem iktassuk bele azt 
Luther teljes theol. rendszerébe. Tapasztalni fogjuk, hogy Krisz
tusnak önmagáról, adott kijelentései teljesen igazolják egyházunk 
úrvacsora-tanát. És megállapíthatjuk azt is, hogy az evangélikus 
úrvacsora-tan logikusan, szükségképpen folyik Luther egész 
theológiájából s annak organikus alkotórészét képezi. A Biblia 
és Luther alapján állva azt kell mondanunk, hogy a Biblia és 
Luther tanítása az úrvacsora szentségéről nem lehet más, mint 
amilyen. Isten igéjének alapvető jelentőségén kívül ezt indokolja 
egész krisztológiája. Elmélyedésünket tehát tegyük tudományos 
jellegűvé és építsük azt széles theológiai alapra.

A tudás szükséges, de nem elegendő. Hitünket kell kiépí
tenünk. Hit nélkül senki sem lehet theologus. A  hit pedig az 
igéből van s azt egyedül Isten adja meg. Nekünk azonban 
engedelmes eszközként át kell adni magunkat Istennek, hogy 
hitünket építhesse.

Luther említi A z úrvacsoráról szóló Nagy-hitvallásában 
azoknak a papoknak az esetét, kik az úrvacsora csodálatos 
titkáról vitatkoztak. Azon töprengtek, hogy a szereztetési ige 
szövegét miként kell helyesen megállapítani ? Az egyik szerint: 
H oc est corpus meum. A másik szerint: Hoc est corpus meus. 
A  döntő bírónak felkért harmadik csendesen így szólt: bizony, 
engem is sokszor nyugtalanított ez a kérdés. Azután úgy segí
tettem magamon, hogy valahányszor a szereztetési igéhez ér
keztem, elimádkoztam az Ave Máriát. Luther hozzáfűzi a tör
ténethez, hogy nekünk is imádkozva kell keresnünk a szerez
tetési ige igazi értelmét. Ha pedig félünk az Ave Mariától, — 
mondja, — akkor énekeljünk el egy húsvéti, vagy áldozócsü- 
törtöki éneket.

így áll hitünk az úrvacsora szentségének fényében. Meg
mutatja, hogy közömbösek, viaskodók, tagadók vagyunk-e.
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avagy pedig elmondhatjuk ezt a boldogító szót: hiszek az úr
vacsora szentségében 1 Hiszek Jézus valóságos jelenlétében I

2. A z úrvacsora szentsége ítéletet mond a lelkész életéről. 
A lelkész élete mindig a szentség fényében áll. Hite és élete 
természetszerűleg összefonódnak. Ha a lelkész theológiailag 
nem tudja elfogadni és meggyőződésébe iktatni az úrvacsora 
tanát, akkor hittel élni sem tud azzal. Akkor megfosztja önmagát 
a bűnbocsánat ajándékától s a szerzési ige mindazon Ígéretétől, 
melyet Krisztus ahoz fűzött.

Ez a kérdés mindenekelőtt a gyónásra irányítja figyelmünket,
a) Az első követelés: töltse meg a lelkész gyónását tar

talommal. Amint komoly lelki munkával azon kell lennie, hogy 
hívei lelkiismeretesen előkészüljenek az úrvacsora vételére, úgy 
önmagánál sem szabad ezen előkészületet elhanyagolnia. Ne 
elégedjék meg a templomi gyónás szertartásával. Saját otthoná
ban, önvizsgálati magányában is lépjen az Isten elé. Készüljön 
el a Krisztussal való egyesülésre.

Luther mondja Nagy Kátéjában: a gyónásra buzdítás min
dig azt jelenti, hogy légy jó keresztyén ! A lelkészre alkalmazva 
ezt az intést, azt mondjuk: ha Krisztus szolgáját őszinte, szi
gorú, hívő gyónásra buzdítjuk, akkor azt követeljük tőle, hogy 
legyen jó pap, legyen a Krisztus hű szolgája!

b) A  lelkész gyónásának súlyos nehézségei vannak.
Első nehézsége: önmagának gyónik és nem az Istennek.

Önmaga állapítja meg hivatása kötelességeit. Önmaga szabja 
meg kötelességteljesítésének mértékét és értékét. Emberi szem
pontokat alkalmaz szolgálata megítélésére. Elfelejtkezik fontos 
hivatási szempontokról. Általános etikai mérték alá helyezkedik 
s egyetemes emberi követelés szerint vizsgálja életét és csele
kedeteit. De nem terjeszti ki önvizsgálatát papi egyéniségének 
és papi munkálkodásának azon hiányaira, melyek nem emberi, 
hanem isteni szempontok alapján származnak. Az egyetemes 
etikai szempontok alkalmazása könnyen megnyugvásra vezet
nek. De mi nem elégedhetünk meg azzal, hogy nem vagyunk 
rablógyilkosok, házasságtörők és hamisan esküdözők. Emberi 
mérték helyett isteni mértéket kell alkalmaznunk s emberi szem
pontok helyett isteni szempontokat kell hivatás-életünk mérő
vesszőjévé tenni.

További nehézsége: nehezen találunk embereket, akiknek 
gyónhatnánk.

Nagy jótétemény, ha lelkitársra találunk, aki előtt feltárhat
juk lelkünket. Megmutathatjuk hivatásbeli életünket, sebeinket, 
foltjainkat, álmainkat és összetört reménységeinket. Leplezetle
nül elmondhatjuk lelki fájdalmunkat, kisértésünket, bizonytalan
ságunkat, lelkiismereti aggodalmainkat, külső és belső hitvány
ságunkat, hűtlenségünket és nyomorult voltunkat. Nagy jótéte
mény, ha lelkitársat találunk, kivel szemben megértjük Luther 
szavának igazságát: senki se szégyelje magát a másik előtti
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De a lelkész ritkán talál oly embert, kit gyónása részesévé 
lehetne. Magányos emberként áll saját lelkiismeretében. Fele
sége ritkán alkalmas gyónása megkönnyítésére. A hitves nem 
a Krisztus evangéliomán, hanem saját szívén keresztül nézi 
az urát. Nem Isten szemével, hanem saját szemével vizsgálgatja. 
Nem bírói lélek, hanem takargató, áldozó lélek. Ritkán kevesli 
az ura munkáját, inkább magasztalja. Nem annyira lelki értékeit 
kutatja, mint inkább külső eredményeit. Nem nyugtalanítja az 
elmulasztott idővel és alkalmakkal, az elrontott és vétekké vált 
dolgokkal, hanem behunyt szemmel, szunnyadó lelkiismerettel 
keresgéli az ura nagyságát. Nem válik az isteni szolgálat kielé- 
gíthetlen követelésének megszólaltatójává, inkább a kimélgetés 
palástjába takargatja s egyéni, családi érzések, anyagi érdekek 
és elmúló szempontok szirénhangját énekli fülébe.

Keressünk magunknak, lehetőleg lelkésztársaink között, 
lelkitársat, lelkibarátot. Tegyük lehetővé, hogy levetkőzzük tar
tózkodásunkat s megtagadjuk lelkünk hazug szeméremérzetét. 
Isten társakat akar látni mellettünk önvizsgálalunk nehéz ide
jében és minket is társakul akar állítani az önmegismerés küz
delmét vívó emberek mellé. Ha Krisztus nem ment egyedül a 
Gecsemáné hegyére, hanem tanítványait magával hívta vigyá- 
zásra és imádkozásra, akkor hogyan végezhetnénk el magunk
ban a lélekvizsgálat nehéz munkáját?

c) Végezetül azonban nem magunknak, nem is ember
társainknak, hanem az élő Istennek gyónunk.

Álljunk Isten itélőszéke elé. Vessük alá magunkat az ő 
vizsgálatának, mely átsugárzó fénnyel megvilágítja hivatás
munkánk belső vonalait, papi egyéniségünk Ielkületét, erényeit 
és vétkeit.

A Kis Káté megtanít arra, hogy hogyan tanítsuk az egy
szerű embereket gyónni. Ezt az eljárást önmagunkra is alkal
maznunk kell. Nem teszünk mást, hanem a jólismert felsoro
lásba belehelyezzük saját magunkat. Azt mondja a Kis Káté: 
vizsgáld meg állapotodat a tízparancsolat alapján aszerint, amint 
atya, anya, fiú, leány, gazda, gazdaasszony, cseléd vagy, nem 
voltál-e engedetlen, hűtlen, rest? Nem bántottál-e valakit szóval, 
vagy tettel, nem loptál-e, nem mulasztottál-e, nem hanyagoltál-e 
el valamit és nem okoztál-e kárt valakinek ? Beleillesztem Lut
her felsorolásába önmagamat és hivatásomat. Az ige világánál 
megvizsgálom, hogy én, mint Krisztus szolgája, nem voltam-e 
engedetlen, rest, nem bántottam-e meg valakit szóval, vagy 
tettel, nem loptam-e, nem mulasztottam-e, nem hanyagoltam-e 
el valamit és nem okoztam-e kárt valakinek?

Engedelmes voltam-e? Engedelmeskedtem-e az én elkül
dőmnek, a Krisztusnak? Nem zárkóztam-e el parancsa elől? 
Nem teljesítettem-e hűtlenül elém szabott követeléseit? Képes
ségemet, testemet, lelkemet tulajdonába követelte, én pedig időt, 
munkát, érdeklődést, érzést, könnyelmű pazarlással másra for
dítottam. Szolgájává tett, én pedig függetlenítettem magamat. 
Napiparancsokat adott, én pedig mentem saját akaratom utján.
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Nem voltam-e hűtlen? Megőriztem-e a rám bízott örökké
való értékeket: az emberek lelkét ?

Nem voltam-e rest? Nem gondoltam-e saját kényelmemre? 
Nem bántottam-e meg valakit szóval, cselekedettel, magatartás
sal ? Nincsen-e szivemben kielégítetlen hiúság, harag, féltékeny
ség és gyűlölet? Nincsen-e valaki gyülekezetemben, ki én mi
attam nem jön templomba és én miattam nem térdel az Úr 
oltárához ? Nincsenek-e elintézetlen ügyeim: jóvá nem tett vét
kek, elhallgatott sértések, eltemetetlen haragok?

Könnyelműségből, pásztori érzék hiányából sokszor elal
kudtam kötelességemet. Vagy helytelenül állapítottam meg azok 
sorrendjét. Talán betegágyhoz kellett volna mennem s én egyéb 
kötelesség miatt másnapra halasztottam azt. A beteg pedig az 
én mulasztásomból úgy búcsúzott el a földi élettől, hogy nem 
hallhatta Isten utolsó követeléseit és biztató ígéreteit.

Sokat mulasztottam önmagámmal szemben is a lelkem 
nevelését, a lelkületem kimélyítését illetőleg. Isten igéje nem 
volt mindennapi kenyerem és italom. Elhanyagoltam Istennel 
való közösségemet. Imádságom nem volt imádság, hanem csak 
szó és erőtelen beszéd.

Sok munkamezőt is elhanyagoltam. Parlagon hagyott me
zőkről száraz csontok sárgulnak felém. Talán a szegények, a 
kórházak népe, a fogházak lakói, az iskolás gyermekek csapata, 
az ifjúság tavaszi tűzben égő serege.

Szivén üt a káté kérdése: Nem okoztam-e kárt valakinek? 
Mindenkinek hasznára kellene lennem, mert áldásul küldettem. 
Én pedig sokaknak kárt okoztam. Lelki károsodást jelenthet az 
egyházra és egyes emberre munkálkodásom helytelen iránya. 
Határozatlan, egyoldalú, igenélküli igehirdetésem. Elhibázott 
életem, szabados magaviseletem.

Mindig mélyebbre hajtom fejemet az önvizsgálás súlya 
alatt. Mindig sötétebbnek látom a tükörből felém tekintő arco
mat. Óh, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a 
halál testőből, engem, az Úr szolgáját?

így vezet a Kis Káté az igazi lelki gyóntatószékhez s nem
csak emberi, hanem hivatásbeli bűneinket is elénk tárja. Meg
mutatja koldus voltunkat s ugyanakkor szemünk elé tárja Isten 
drága ajándékait. Mert szükséges, hogy a szentség fényében 
élő lelkész számára necsak az önvizsgálás és bűnbánat legyen 
halálosan komoly, hanem az Isten kegyelmébe helyezett bizo- 
dalom is. Nem szabad, hogy akár az előkészülésben, akár az 
úrvacsora szentségének élvezésében üres szavakká száradjon 
az igazság, melynek mindent túlzengően kell érvényesülnie: ez 
az én testem, ez az én vérem 1 Éreznie kell, hogy Krisztussal 
valóban egyesül. Nem marad a régi gyarló emberi bűnösségé
ben, hanem Krisztussal való egyesülés folytán új lelki-emberré 
válik, aki megtisztult lelkisége alapján kegyelemből tud Isten 
lelke szerinti pásztora lenni az ő népének és szolgája az ő  
egyetlen urának.
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A gyónás hatása tehát a lelkész emberi és lelkipásztori 
életére egyaránt kiterjed. Minél mélyebb és hívőbb a lelkész 
gyónása és úrvacsoravétele, annál jobban megérti a gyülekezet 
gyónásáért és úrvacsoravételéért való felelősségét. Ha Luther 
megállapítása szerint a lelkész méltatlansága nem gyengíti is 
a szentséget s a szentséggel élők méltatlansága nem érinti is 
a szentséget kiosztó lelkészt, azért teljesen világos előttünk, 
hogy az oltárhoz térdelő egyháztagokért a lelkészt felelősség 
terheli. Felelősség terheli a gondjaira bízott konfirmandusokért, 
a keze alól kikerülő ifjúságért, a felnőtt egyháztagokért. Mert 
hasztalan minden: a gyónás nem egy óra rövid szertartása, az 
úrvacsora kiszolgáltatása nem néhány percig tartó hivatalos ak
tus. A  lelkész hivatásmunkája és magánélete együttesen egy 
nagy gyónási szertartást alkotnak. Lobogó, vagy sötét oltári 
gyertyákkal, szívbeli, megrázó poenitenciával, vagy üres, hazug 
formasággal. Minden igehirdetése, minden pásztori szolgálata, 
egész családi élete, gyermeknevelése, jövése-menése láthatatlan 
előkészítés az úrvacsora szentségének kiosztására és vételére. 
Önmaga számára is az. Gyülekezete számára is az.

így világosodik meg a szentség fényében a lelkész hite 
-és élete. Hite az életében lesz valósággá. Élete pedig hitében 
kap hitelesítő pecsétet. Igaz tehát, hogy a lelkész első bizony
ságlevele nem a szószéken, hanem az oltárnál Íródik meg. A 
szószéki bizonyságlevél már csak akkor válik tartalmassá, ha 
oltári bizonyságlevelébe beírja Isten keze ezt a két megállapí
tást : ez az ember hisz és hite által a Krisztusban é l !

D. Kapi Béla.

Magunk között.
E cím alatt néhány szórványos, de mégis tanulságos esetet 

^szeretnék előhozni, hogy azoknak a tükrében a saját hibáinkat 
is megláthassuk és elkerülni igyekezzünk.

*  *
*

A közeli hetekben történt. . .  Egy fiatal lelkész megy az 
oltár elé. A papi ruha rendes, nem látszik csikós nadrág, de 
valamit mégis észrevették a hívek.

Az egyik nő meg is mondja az istentisztelet végeztével 
a lelkésznek:

— Tisztelendő úr, jó  lett volna a cipőjét az istentisztelet 
előtt letörülni, mert sáros volt.

Többen is lehettek, akik nem az imádságra és nem az igére 
;gondoltak, mert a figyelmüket elterelte a lelkész sáros cipője.

Milyen könnyen elkerülhető lett volna a kis rendetlenség!
*  **

Egy gyülekezeti napon vagyunk. Urvacsoravétellel kezdődik 
•a konferencia. Kedves áhítatos gyülekezet van együtt. Szívhez
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szóló az igehirdetés, méltóságteljes az úrvacsoraosztás, szinte- 
érezhető a hívek áhítata.

Pár perc szünet következett. Az úrvacsorát kiszolgáltató 
lelkésszel beszélgetek az udvaron, aki épen cigarettára gyújt.

Oda lép ekkor hozzánk egy nő és azt mondja:
— Nagytiszteletü úr, miért kell magának cigarettázni már 

az úrvacsora előtt is, hiszen nagyon dohányszagú a keze és 
még az ostyán is érezhető volt ez.

— Bizony ezt már többször is mondták, de nem birok 
leszokni a dohányzásról, — válaszolta a lelkész.

Tegyük fel a kérdést: mit kell a lelkipásztornak cseleked
nie ? A  legelső, hogy az úrvacsoraosztás előtt ne dohányozzék,, 
a másik — nem kevésbbé fontos —, hogy gondosan és alapo
san mossa meg a kezét. Az úrvacsorában jelenlévő Krisztushoz, 
méltatlan, ha a lelkész nem teljes odaszenteléssel ehhez alkal
mazkodik mindenben s a vélt mellékes (adiaforon!), de mégse 
mellékes dolog által rontja a hívő áhítatát.

Sokat tanultam ebből az esetből.
*  **

Ha már az úrvacsoráról van szó, elmondok egy eseteb 
melyet egyik lelkésztársam beszélt el.

Megállott a parochia előtt egy kocsi; egyik távolabbi helyre 
hívták a lelkészt beteg úrvacsoráztatása végett. Gyorsan össze
szedi dolgait és megy.

Mikor kiér, felölti a Luther-kabátot, kikészíti az ostyát és 
megkérdi: készítettek-e bort ?

— Hát nem tetszett hozni ? hangzik a csodálkozó kérdés. 
Nálunk nincs a háznál s innen a zsidó korcsmájából hozzam' 
az úrvacsorái bort?

Hát bizony a lelkész nem restelte bevallani előttem, hogy 
nagyon szégyelte magát és azóta mindig viszi magával az úr
vacsorái bort.

Korábban velem is megtörtént, hogy nem vittem, de ettől 
fogva mindég viszek és a káplánjaimat is megtanítom erre.

Nemcsak viszem azonban az úrvacsorái bort, hanem a 
kehelyben maradottat is gondosan visszatöltöm és haza is ho
zom, s itthon semmisítem meg, mert a betegnél hagyott mara
dék bort babonás hatásúnak tartják. Nagyon kell vigyáznunk 
minden kicsi dologra, mert semmi se kicsi és jelentéktelen.

* **
Nagyon könnyen függetlenítjük magunkat kötelező rendel

kezésektől és kialakult egyházi szokásoktól.
Az alábbi példákkal fogom ezeket szemléltetni.
Okt. utolsó vasárnapját magyarhoni egyetemes egyházunk 

Biblia-vasárnapnak rendelte s offertóriumot is kér a hívektől a 
Bibliatársulat javára. Egyik nagy gyülekezetünk derék lelkészét 
hallgattam épen ezen a napon, — mellékes, vájjon rádión, vagy 
a templomban — s érdeklődéssel vártam, mit is fogok hallani
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e napon tőle. Szépeket és jókat hallottam, de teljesen elfeled
kezett arról, hogy Biblia-vasárnap van. Szabad ilyennek meg
történni ?

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapját halottak vasárnap
jának, a finnek „Ítélet vasárnapjának", a németek „halottak 
ünnepének" mondják. Miután a Szentháromság utáni vasárna
pok száma változó, ezt az utolsó vasárnapot már nem Szent- 
háromság utáni 23. vagy 25. vasárnapnak mondjuk, hanem a 
maga nevén hívjuk. (Á Raffay Agenda Fekete vasárnapnak 
mondja.)

Ennek a vasárnapnak külön perikopája van.
E napon is abban a kellemes helyzetben voltam, hogy 

egy hires-neves szónokot hallgathattam. Igen alapos igehirdetést 
végzett, de a halottak vasárnapjáról teljesen elfeledkezett; egy
szerű Szentháromság utáni vasárnapnak tekintette és hirdette 
s a folytatólagos perikopát vette fel textusnak.

Nagyon csodálkoztam a feledékenységen.
* **

Sokat lehetne az oltárainkról, azok díszítéséről és az egy
házi esztendővel összefüggő szinszimbolikáról is beszélni. Erről 
a közeli hetekben alapos cikk jelent meg egy szakértő tollából, 
hát én nem foglalkozom ezzel.

Ajánlom azonban, nézzük meg az oltár- és szószékterítő- 
inket és tegyük vizsgálat tárgyává, mire alkalmasak, az egyházi 
esztendő színekben való ábrázolására, vagy a lelkipásztor és 
az adományozók Ízlésének a kimutatására?

És még azt is ajánlom, figyeljük m eg: mennyjre vannak 
lelkésztestvéreink figyelemmel a szinszimbolikára. Érdekes ta
pasztalatokat lehet e téren gyűjteni.

Itt is kívánatos, sőt szükséges a liturgikus egység.
* **

A Miatyánk imádkozásáról sem tudunk eleget beszélni F
Miért kell itt a szabadosságig egyénieskedni ? Ott van a 

Hegyibeszédben (Mt. 6, 9— 13.) a bibliai szöveg, melyet hiva
talosan elfogadott az egyházunk, vegyük azt kötelezőnek, tanul
juk meg a legpontosabban és ragaszkodjunk hozzá az utolsá 
betűig. Próbáljuk meg és látni fogjuk, hogy nem is olyan nehéz 
ennek a szem előtt tartása, mint némelyek gondolják.

Hála Istennek, vannak már, akik, figyelemmel kisérik, bib
likusán imádkozza-e a lelkész az Ur imáját. Természetesen 
csak az általánosan használt revideált Károlyi-fordítás lehet az 
irányadó. * **

Nagyon szeretjük és nagyra értékeljük Pál apostolt. Egy
szerűen és gyönyörűen megformulázta az ő üdvözletét, mellyef 
a gyülekezeteket köszöntötte (Róm. 1, 7.).

Akadnak, akik ezt kiforgatják és díszítő jelzőkkel „szépít- 
getik". így pl. „Legyen a mi lelkűnknek kegyelem a mi drága
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Jó mennyei Atyánktól és az ő egyszülött fiától a mi édes meg
váltó Jézus Krisztusunktól". . .

Miért szebb ez?  Nem is szebb és ha Pál apostolnak jó 
volt, hát jó lehet az ő gyarló utódainak is.

Óvakodjunk a Szentirással kapcsolatban a legjámborabb- 
nak látszó önkényeskedéstől i s !

* **
Kis dolgok, pedig nem is olyan kicsinyek!

Marcsek János
ózdi lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Virágvasárnapi gondolatok.
Máté 21, 1—9.

A tömeggel való foglalkozás a leghálátlanabb dolog a 
világon. Akit a tömeg ma diadalkiáltással hordoz vállain, azt 
holnap kövekkel dobálja meg. Jaj annak, aki emberiség-meg
váltó eszméket hordoz magában és azokat a tömegen keresztül 
és nem Isten erejével akarja diadalra juttatni. Jaj annak, aki 
azt hiszi, hogy a tömeg az emberiség üdvéért lelkesedik, és 
nem tudja, hogy semmi érzéke a jövő iránt, hanem pusztán 
csak a jelent nézi. Jaj annak, aki azt hiszi, hogy a tömeg a 
panem et circenzes fölé tud emelkedni. A tömeg sohasem az 
 örökkévalóságnak, hanem mindig a mának él. A tömeglélektan 
szempontjából egészen érthető, hogy az a tömeg, amely 1914- 
ben azt kiáltotta, éljen a háború, néhány évvel később így 
szólt: le a háborúval. Ugyanez a tömeg újjongva üdvözölté a 
proletárdiktatúrát és ugyanaz a tömeg a bolsevizmus vezéreit 
halálra kereste.

A tömeg lelkivilága teljesen kiszámíthatatlan. Amit ma 
szentnek tart, azt holnap az ebek elé dobja. Ami ma fellelkesíti, 
holnap lehangolja. Amiért ma újjong, ugyanazért holnap jajve- 
székel. Aki ragyogó szónoklatokkal uralni tudja a tömeget, az 
arra késztetheti, hogy templomokat és szentélyeket romboljon 
le ma, hogy holnap sírva újraépítse. A tömeg lelke hasonlít 
ahhoz a sima tótükörhöz, amelybe ha követ dobunk, hullám
hullámot követ és az egész tükör mozgásba jön, de hogyha 
vihar támad, a hullámok harmonikus mozgása megszűnik és 
rendszertelen fékevesztett tombolásban egymás ellen fordulnak 
és egymást fölemésztik.

De nemcsak a tömeg, hanem annak vezérei is megállásra 
 késztetnek. Csodálatos vakmerőség az, ha valaki tömegek lelke
sedésére építi egész jövőjét; ha valaki azt hiszi, hogy szép 
szavak dús özönével, hangzatos jelszavakkal és ígéretekkel em
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beröltőkön át mámorban lehet tartani a tömeget. A tömeg olyan 
egy a lelkesedésben és olyan egy a gyűlöletben, hogy a vezér 
egyik napról a másikra az égből a földre eshetik. Aki nagy esz
méket hordoz a szívében, az magában járjon. Csak az Istenre 
építsen, ha megakarja azokat valósítani. Abban a pillanatban, 
amikor a tömegre bízza, a vert arany kaviccsá lesz. A nagy 
eszmének éppen úgy, mint az aranynak olvasztó kohón kell 
keresztül mennie, hogy megtisztuljon és ennek a kohónak a 
hőséget csak saját lelke izzó meggyőződése adhatja és nem a 
tömegek fantasztikus görögtüze.

Ezeket a gondolatokat virágvasárnapja kölcsönzi nekünk. 
Ott áll az egyik oldalon Jézus, akit sokan helytelenül szintén 
népvezérnek tartottak, a másik oldalon az újjongó tömeg, amely 
a Jeruzsálembe vonuló Jézust pálmaágakkal, az útra terített 
köntösökkel fogadta. — Jézus földi dicsőségének tetőpontjára 
jutott. Pedig ő ezt a dicsőséget nem kereste. A zsidó tömegek
nek évszázadok óta beidegződött meggyőződésük volt, hogy a 
Messiásnak az idők teljességében meg kell jelennie. Még pedig, 
mint a földi hatalom megtestesítője, aki az ellenségek által sa
nyargatott Izraelt meg fogja szabadítani. Aki hatalmas világ- 
birodalmat alapít, úgy, hogy Izrael dicsőségét ég és föld hirdetni 
fogja. Amikor Jézus nyilvánosan föllépett és munkálkodni kez
dett, nem annyira az ő valláserkölcsi hirdetése és az evangélium 
igazságai ragadták meg a lelkeket, hanem a csodák. Voltak 
olyanok a zsidók között, akik Lázár feltámasztásának és más 
csodáknak a tanúi voltak, mások csak fülhallomás utján értesül
tek róluk, a követ belehajították a tó tükrébe. Ez a csodatevő 
Mester más nem lehet, mint a megígért Messiás. A jeruzsálemi 
tömeg várakozása végsőkig feszült s amikor Jézus bevonult,, 
a tömeg nem bírt magával, mint egy ember újjongott, mint egy 
ember kiáltotta: Hozsánna a Dávid Fiának!

Pedig Jézus ezt nem akarta. Távol állt tőle, hogy ünne
peltesse magát. Ő nem volt népvezér, nem keresett mást, mint 
az igazságot és az emberiség üdvét. Nem kereste a nép kegyét, 
mert különben nem lett volna bátorsága a kufárokat a templom
ból kiűzni. Sőt még a külsőkben is az alázatosságot mutatta. 
Úgy fogadták, ahogy a királyokat szokás fogadni és ő teher
hordozó szamárnak vemhén jött a városba. Ha dicsőségvágy 
lakozott volna benne, a percet, amikor az egész város lábai 
előtt hevert, nem szalasztotta volna el. Megragadhatta volna 
az alkalmat, hogy az embereket szolgaságba hajtsa. A földi 
dicsőség füzei ott égtek körülötte. S az ő ajkán csak fájdalmas 
mosoly jelent meg. Mosoly, amely sajnálkozott az emberi rövid
látás fölött. Mosoly, amelynek lelke sírás volt, hogy az embe
reket a föld dolgai ennyire lekötik. Mosoly, amely mögött a 
Golgota kínszenvedései zokogtak. A  tömeg ezt nem vette észre. 
A földi dicsőség mámora feküdte meg a lelkeket.

Virágvasárnap a földi dicsőség múlandóságát, a földi örö
mök állhatatlanságát hirdeti. A földi öröm és a földi dicsőség.
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még nem jelenti a boldogságot. Céljuk csak az lehet, hogy a 
lelket ideig-óráig tartó mámorba ringassák. Veszedelmes dolog 
a földi dicsőségbe belekóstolni. Miként az alkoholista az alkohol 
mérgének lesz rabjává, ugyanúgy megrészegül egy élet tarta
mára, aki a dicsőségbe belekóstol. Akit egyszer a tömegek tap
sai fogadtak, akinek egyszer volt alkalma a tömegek lelke felett 
uralkodni, akinek egyetlen szavára ezrek mozdultak meg, annak 
halált és pusztulást jelent, ha a tömeg hátat fordít neki és 
dicsőségcsillaga a mélybe zuhan. Napóleont Szent Ilona szigetén 
ez a szörnyű érzés ölhette meg.

Dicsőségvágy és szerény elhalkulás, elbizakodottság és 
alázat állnak egymással szemben virágvasárnapján. Jézust a 
tömeg tapsai és örömujjongása nem tette elbizakodottá. Az öröm, 
a mámor nem tévesztették meg. Szemei az örökkévalót keres
ték. És aki az örökkévalóság színtiszta serlegéből iszik, az meg
tanul a földön is alázatosnak lenni. Az megismeri az Isten csudás 
dolgait és tudja, hogy minden, ami földi, múlandó. A virágvasár
napi bevonulás az öröm jegyében folyt le. És Jézus mégis alá
zatos maradt. Ő nagyon jól tudta, hogy ez az örömujjongás 
csak olyan, mint amikor háborgó vizekre olajat öntenek.

A virágvasárnapi király tanítson hát bennünket is aláza
tosságra. Ez az alázatosság nem emberek előtti meghajlást jelent. 
De meghajlást az isteni világrend előtt. Ez az alázatosság a 
csodálkozás érzését váltja ki az emberből azzal szemben, aki 
akaratát a csillagokba és az emberek leikébe írta. Ez az alázat 
vállalkozik rá, hogy tömegek élére álljon. De ez a vezérkedés 
nem öncél a szemében, hanem eszköz egy magasabb cél eléré
sére. Ez az alázat olyan dolgokat is cselekszik, amelyek látszó
lag saját dicsőségét szolgálják, a valóságban azonban Isten 
dicsőségére valók. Jézus is így cselekedett. Ez az alázat tehát 
ha kell, halhatatlant alkot, hogy ezzel is az isteni dicsőséget 
szolgálja. Nem minden népvezér dolgozik a dicsőségért. Nem 
minden államférfi látja a földi dicsőség lángoló szövétnekét maga 
előtt, amikor gondolkodik. Nem minden művész előtt lobog ez 
a lidércfény, amikor alkot. Sőt az igazi alkotó, az igazi művész 
csak az, aki a dicsőségvágyat nem is ismeri. Aki az alkotás 
nyomában nem érez örömet. Akinek emberi mivolta az alkotás 
pillanataiban egészen eltűnik. Akinek a lantjából, vésőjéből, 
ecsetjéből, húrjából maga az Isten beszél hozzánk.

Nem is jogosult ez a dicsőségvágy és az elbizakodottság, 
amely nyomában jár. Mert nem magadnak köszönheted, hogyha 
elméd vagy szíved hatalma alkotásokra ragad. Erre született, 
mondják az emberek és ez a helyes kifejezés. Igenis azért hívta 
a létbe az Isten, hogy nagyot alkosson. Hiába próbálsz ez ellen 
küzdeni és tiltakozni, előtted ismeretlen, de Istentől származó 
erők cselekedni kényszerítenek. Mint ahogy Jézusnak is meg 
kellett tennie azt, amit megtett. Parancsold meg a fülemilének, 
hogy ne daloljon, az ibolyának, hogy tavasszal ne nyíljék, a 

tudósnak, hogy ne munkálkodjék, a művésznek, hogy ne alkos-
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són. A hősnek, hogy ne áldozza fel életét. Nemcsak te nem 
parancsolhatod, de ö maga sem kényszerítheti magát másként 
cselekedni. Tehát ami az emberben nagy, halhatallan és alko
tásra képes, mindez az Isten dicsőségét hirdeti. Jézus a maga 
Isten-szemével ezt látta és ezért az ő szívének nagy alázatos
sága. Ezért a föltétien engedelmesség az iránt, akinek ő nagy
ságát, világmegváltói megbízatását köszönhette. Ha dicsőségvágy 
lakozott volna Jézusban, akkor ő virág vasárnapon a maga tin- 
nepeltetésére megragadta volna az alkalmat. És abban a percben 
Istennel szemben engedetlen lett volna.

Pálmaágak, leterített köntösök, ujjongó embertömeg! Ho
zsánna a Dávid Fiának! Külső ünneplés volt ez csak. Olyan, 
mint amikor a vasárnap tiszteletére új köntöst öltünk magunkra, 
anélkül, hogy a szív is vasárnapot ünnepelne. Az élő, a min
deneken diadalmaskodó hitnek ehhez az ünnephez kevés köze 
volt. Az Úr külső megjelenésének fensége ragadta meg őket, 
anélkül, hogy világátható és átformáló jelentőségét megértették 
volna. Hogyha mi az ő közelébe akarunk kerülni, ne az ajkunk 
hangoztassa a hozsannát, hanem a lelkünk sűrűsödjék egy őt 
dicsőítő imává. A virágvasárnapi öröm-hangulatok mögött min
dig halk zokogás szavai hangzanak. A nagypénteki kereszt fáj
dalmában Krisztussal egyesült szív ezt a sírást nem hallja többé. 
A virágvasárnapi dicsőséget csak a megalázás követheti. Jézus 
alázatosságának birtokában megalázás bennünket nem érhet. 
A virágvasárnapi örömnek és dicsőségnek életünkben mindig 
van folytatása és ez a folytatás nem hozsannával zárul. Nagy
pénteki meghalásunk után a fájdalomnak örökre el kell némul- 
nia. Virágvasárnapot keresünk egész életünkben és kétségbe
esünk, ha itt-ott nagypéntekkel találjuk magunkat szemközt. 
Pedig, ha Jézus példáját szívünkre vennők, a virágvasárnapoktól 
kellene remegnünk és a nagypéntekeket keresnünk. Az öröm 
csak szenvedésben végződhetik. A szenvedésnek csak öröm 
lehet a befejezése.

Van öröm, van dicsőség, amely nem múlandó. De ez nem 
a földnek, hanem az Isten országának dicsősége. Van hozsanna, 
amely után feszítsd meg nem következik, de ez már angyal
ajkakról zeng felénk. Van az öröm virágvasárnapja, amikor virá
gok hullanak reánk, de ezek a túl világi élet soha nem hervadó 
virágai. Örömöd van a földön testvér? Ne félj. De ne feledd 
a szenvedést is meglátni mögötte. Szenvedsz a földön testvér? 
Tűrj békén és tied az örökélet koronája. Ámen.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.
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„Elvégeztetett!“
Nagypénteki beszéd.

János 19, 30.

Milyen kicsi husdarab a szív és mégis milyen nagy, hiszen 
az érzéseknek és indulatoknak egész világát rejti magában. A 
szem a test legkisebb és mégis legnagyobb része, mert az egész 
világ belefér. Milyen parányi csak egy harmatcsepp és mégis 
milyen óriási, mikor egész környezetét vissza tudja tükrözni. 
A féltenyereden elfér a kagyló és mégis szinte mérhetetlen ér
tékű drágagyöngyöt zárhat kebelében. Micsoda csak egy mag- 
vacska és mégis benne van egy zúgó tölgy, egy karcsú fenyő, 
egy egész jövendő faóriás. A Szentföld a világnak a legjelen
téktelenebb és mégis a legszentebb országa és Betlehem a leg
kisebb Juda ezrei között és mégis örök dicsőség koronázza a 
nevét. Vannak részek a Szentirásban, amik csak egy rövid 
mondatból, sőt épen egyetlen szócskából állanak és mint dió
héjban mégis bennük van az egész evangéliom, a mennyország 
és az üdvösség.

Vannak elfelejthetetlen szavak. Eltudod-e felejteni haldokló 
atyádnak vagy végbucsut vevő anyádnak az utolsó szavát és 
nem kisér-e végig az az egész életen, mint csodálatosan gazdag 
áldás vagy mint kiolthatatlan, emésztő tűz?

Ezen a nagypénteken a haláltusát vívó Megváltónak a 
haláloságya mellett állunk és lélekzetvisszafojtva hallgatjuk azt 
a rövidke szót, amely elhagyja az ő halovány vonagló ajakát: 
„Elvégeztetett!" Egyetlen szó csak és mégis örök időkre felejt
hetetlen, mert soha ember nagyobbat nem mondott, mint a 
haldokló Krisztus ezzel az egyetlen szavával. Benne van ebben 
az egyetlen szóban az egész világ váltsága és beláthatatlan 
azoknak az emberi lelkeknek a sokasága, akik úgy fogództak 
meg életküzdelmeik és haláltusáik között ebben az egyetlen 
szóban, mint a süllyedő hajós a viharos tengeren a mentőövben.

Micsoda ez az egyetlen, de örök időkre felejthetetlen krisz
tusi szó: „Elvégeztetett! ? “

1. Először is nehéz küzdelem befejezését hirdető estharang- 
szó. Mikor megkondul az estharang, hirdetve, hogy véget ért, 
hogy elvégeztetett a napnak a fáradalma, leteszi szerszámait a 
munkás és hazatér pihenni kis családja körébe: „Hála Isten, este 
van megin’, Mával is fogyott a földi kin!" — Mindnyájan tud
juk, hogy milyen megnyugtató érzés az, ha elmondhatjuk vala
mire, amire annyi fáradságot pazaroltunk és ami nekünk annyi 
küzdelmet és kínlódást okozott: hála Isten, végre megvan! — 
Gondolok arra, hogy milyen érzése lehet az írónak, aki éveken 
át ég az alkotás testet-lelket emésztő lázában, mikor végre le
írhatja művének utolsó sorát és odaírhatja alája: vége. Gondo
lok a festőre vagy a szobrászra, aki minden tudását és minden 
művészetét beleadva alkotásába, az utolsó ecsetvonás vagy ka
lapácsütés után mélyen föllélekezve sóhajtja: végre elvégeztem!
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— Redőtlen arccal, ifjan kezdi meg pályafutását a tisztviselő. 
Dolgozik — dolgozik hosszú éveken át, míg végre érzi, hogy 
reszkető keze nem bírja már forgatni a tollat és szürkülő feje 
nem bírja már folytatni a munkát. Ó micsoda megkönnyebbülés 
neki, mikor kiürítve hivatali íróasztalának fiókjait, nagyot léle- 
kezhetik: befejeztem, megszabadultam az erőmet meghaladó 
munkatehertől! — Mikor borzasztó harcot vív az élet a halállal, 
de már érzi a hosszan szenvedő, hogy békésen és szelíden 
közeledik feléje a megváltás, nem ebbe az egy szóba tólul-e 
össze szegény, meggyötört lelkének minden sóhajtása: hála 
Isten, elvégeztetett?!

Úgy tetszik nekem, hogy semmit sem vonunk le Megváltónk 
nagyságából, ha ebből a szavából: „Elvégeztetett!", csöndes 
estharangnak a csendülését halljuk k i : hála Isten, bevégeztem 
már mindent! Mennyi küzdelem töltötte ki az Úr életét Betle
hemtől Názáretig és Názárettől Jeruzsálemig; hány lépést tett 
és mennyi fáradságot vett magára miérettünk! Mikor kifáradt 
a tanításban s magány és nyugalom után vágyakozva, pihenni 
kívánt az embernemlakta helyen, oda is nyomon követte őt a 
zaklató néptömeg és mikor kedves városában, Kapernaumban 
kereste a nyugalmat, ott is úgy dőlt utána a „sokaság, hogy 
szinte már el sem fért a háznak ajtaja előtt. És Ő nem győzte-e 
le mindig és minden alkalommal az ő nagy fáradságát és nem 
adta e át magát újra meg újra hivatása teljes lélekkel való be
töltésének ? A szenvedéseknek is micsoda sötét felhői tornyosul
tak életének egén attól a pillanattól kezdve, mikor ott a betle
hemi istállóban belépett a világba, egészen addig a pillanatig, 
mikor ott a golgotái kereszten ezzel a szóval távozott a világból: 
„Elvégeztetett!" Nem érezte-e a szenvedés viharának előszelét 
mindjárt nyilvános működése kezdetén: „Keresztséggel kell 
nékem megkereszteltetnem és mely igen szorongattatom, míglen 
az elvégeztetik?!" (Lukács 12, 50.). És azután az utolsó napok
nak a nagy lelki vívódásai: a Gecsemáné kertjének a véres 
verejtékhullatása és tanítványainak a gyászos hűtlensége... 
Azután az utolsó órák szörnyű testi kínjai: a hosszú és nehéz 
halálküzdelem, a fájdalom lángjának az égetése és a sajgása 
azoknak a sebeknek, amik úgy égtek, mintha tüzes vasdarabbá 
változott volna minden durva szög, amely áthatolt szent testének 
a húsán és a csontján...  Ó Ő is csak ember volt, nem természet
fölötti lény, akinek csak játék a véres seb és aki úgy lép át a 
halálon, mint az óriás a két hegy között tátongó szakadékon... 
Milyen megkönnyebbülés a számára, hogy most már mindennek 
vége: a nemes harcot megharcolta, dicsőséges pályafutását el
végezte, rettenetes kínjait hűségesen kiállotta és most már békén 
hajthatja le megfáradt fejét mennyei Atyjának kebelére: „Elvé
geztetett minden!“ Mint a szülőföldje határát csöndes alkonyati 
órán boldogan átlépő utas, úgy mondja a haldokló Krisztus: 
„Elvégeztetett!" Úgy hangzik hát felénk kétezer esztendő távo
lából nagypéntek ünnepén ez az ő boldog megkönnyebbülést
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jelentő sóhajtása, mint a nehéz küzdelem befejezését hirdető 
estharangnak elnyugtató zengése.

Ó milyen nagy vigasztalás nekünk, hogy Krisztusnak is 
nehéz volt az életküzdelemnek és a halálharcnak megharcolása 
és a mi Megváltónk is hálát adott Atyjának, mikor az elvégez
tetett! Nehéz életküzdelem sodrában álló testvér, aki nem tudod, 
hogy mi áll még előtted és milyen lesz egykor a halálod, nem 
nyugtatja-e meg vívódó és reszkető lelkedet az a tudat, hogy 
Megváltódnak is meg kellett Ízlelnie az emberi sorssal együtt
járó harcot és szenvedést és hogy az Ő ajkán is boldog meg
könnyebbüléssel hangzott el az „Elvégeztetett?" Imádkozzál 
ezen a nagypénteken:

„Ó add, lélekben sírkövedre 
Hajtsam le fáradt fejemet 
S onnan kiáltsam, a halál 
Majd ha megkívánja telkemet :
Befejeztem az életet,
Már minden elvégeztetett!“

2. De a haldokló Istenembernek ez a szava: „Elvégezte
tett!" nemcsak sóhajtás az ő megkönnyebbülésében, hanem 
diadalkiáltás is megváltói munkájának elvégzése fölött. Az evan
gélista följegyezte, hogy Jézus nagy fönnszóval kiáltotta a ke
resztfán az ő negyedik és utolsó szavát. Erről a szaváról: „El
végeztetett!" nem találunk ilyen föl jegyzést az evangéliomban, 
de bizonyos, hogy ezt a szavát is nagy fönnszóval kiáltotta, 
mert ez a szava nem a legyőzöttnek a végső sóhajtása, hanem 
a győztesnek a diadalkiáltása: „íme, győzött a Juda nemzetsé
géből való oroszlán!" (Jel. 5, 5.).

Külsőleg tekintve, alulmaradt Jézus a küzdelemben és 
inkább ellenségeinek lett volna jogcímük diadallal kiáltani: 
elvégeztetett, örökre elnémítottuk az istenkár omlót, aki magát 
Messiásnak mondotta! És Krisztus mégis teljes joggal mondhatta 
a keresztfán: „Elvégeztetett!", „Atyám, elvégeztem a munkát, 
amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt!“ (János 17, 4.). Mi volt 
ez a munka? A legnagyobb föladat a világon. Voltak emberek, 
akik a legmerészebb célokat tűzték maguk elé és hallatlan szí
vóssággal küzdöttek az általuk vállalt föladatért. Voltak had
vezérek, akik egész lelkűket beleadták világhódító terveikbe; 
hazafiak, akik oroszlánként küzdöttek nemzetük szabadságáért, 
bölcselők, akik éjt-napot eggyétevő gondolkodással törekedtek 
kitágítani a tudás határait; fölfedezők, akik kockára tették az 
életüket, hogy emberektől még soha nem járt földrészeket tár
janak föl, de micsoda csak mindezeknek a célja a mi Megváltónk 
lelkét fogvatartó szent ügyhöz képest? Mi volt hát ez a szent 
ügy ? A XIV. század közepén a sempachi csatában szemben áll 
a svájciak kis csapata az osztrák herceg jól fölfegyverzett sere
gével. A hiányosan fölfegyverzett svájciak nem tudtak volna 
megküzdeni a páncélruhába öltözött osztrákokkal. Ekkor ezzel 
a szóval: „Utat nyitok a szabadságnak!", belerohan az egyik 
svájci hős az ellenséges sereg közepébe, átnyalábolja a neki
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szegezett lándzsákat és átvereti azokkal a mellét. Az így sza
baddá tett utón honfitársai reárohannak az ellenségre és döntő 
győzelmet aratnak azon. Az ellenállásra képtelen emberiséggel 
is szemben állott a bűn rettenetes hatalma. Üdvözítőnk engedte, 
hogy átszúrják szentséges szívét a bűnnek lándzsái, hogy így 
utat nyisson a világnak a bűn félelmetes hatalmától való sza
badulásra. Mikor azután megnyílt a világ előtt a szabadulás 
útja, nem kiálthatta-e teljes diadallal a halálgyőző Megváltó: 
„Elvégeztetett?!" Zúgja be ez a diadalkiáltás a mennyet, hogy 
ott angyali ajkak adják meg reá a visszhangot és a poklok 
mélységét, hirdetve, hogy a kárhozat hatalmának immár mind
örökre végei

De hogy teljesen megismerjük a jelentőségét ennek a 
diadalkiáltásnak: „Elvégeztetett!“, ne tévesszük szem elől, hogy 
amint a keresztnek két ága van, amik jobbra és balra mutat
nak, úgy ennek a diadalkiáltásnak is két karja van: az egyik 
visszamutat a múltba, a másik pedig előre mutat a jövőbe. Mi 
végeztetett el ott a kereszten? Elvégeztetett, beteljesült, győze
lemre jutott minden, amire vágyakozott a pogány világ és amit 
várt az Isten kiválasztott népe. Bolyongott tévelygő utakon a 
pogányság, de nem talált biztos ösvényt, ami elvezethette volna 
az Istenhez és az üdvösséghez. Hasztalan fáradtak a pogányság 
jobbjai: nem találták meg az üdvösséghez vezető ajtónak kul
csát. Ébredjetek álmaitokból, nagy lelkek, mert amit magányos 
éjtszakáitoknak töprenkedései között kerestetek, az már elvégez
tetett! De ébredjetek föl évezredes sírotokból ti is, Izraelnek 
nagy prófétái; jöjjetek a nagypénteki kereszt alá és lássátok 
meg, hogy bár ma a halál napja van, mégis a győzelem napja 
van! Hányszor szállott föl ajkatokról a sóhajtás az Istenhez: 
„Ó vajha megszakasztanád az egeket és leszállanái 1“ (Ézs. 64, 1). 
Most felelt az ég a ti kérésetekre, mert az ártatlan Izsák immár 
föláldoztatott, a húsvéti bárány immár leöletett és az életmentő 
érckigyó immár fölfeszíttetett a keresztre, hogy drága vérének 
hullása és kínos szenvedése által elvégezze a megváltás szent 
munkáját! — De ez a diadalkiáltás: „Elvégeztetett!", előre is 
mutat a jövőbe. Krisztus ezzel a diadalkiáltásával lerakta annak 
a hatalmas épületnek az alapjait, amelynek egyház a neve és 
amely ezóta folyton tovább épül a földön. Elvégeztetett minden, 
tehát most már végigzúghat a világon az apostol kiáltása: „Békül- 
jetek meg az Istennel!" (2. Kor. 5, 20.). Most már megtalálhatják 
a milliók és milliók az Ő szent vére által megtisztítva, üdvös
ségüket; most már ragyoghat az Ő keresztje fehér színben, 
mint az ártatlanságnak, vörös színben, mint az irgalmasságnak 
és zöld színben, mint a fölsegítő szeretetnek szimbóluma 1

Krisztus halála az egész világnak üdvössége. Dicsőség 
azért a Győzőnek, aki összetörte a kárhozat érckapuit! Meg
váltott lelkek, kiáltsátok szent örömmel: „Méltó a megöletett 
Bárány, hogy vegyen ... tisztességet, dicsőséget és áldást!" 
{Jel. 5, 12.), mert a világ üdvössége elvégeztetett!
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3. Végül ébresztő kürtzengés is ez a szó: „Elvégeztetett!" 
Azt kiáltja a fülünkbe ez a golgotái keresztről az egész föld
kerekségre elhallatszó, ébresztő kürtzengés: emberek, hittel 
boruljatok oda a golgotái keresztnek a lábához! A megváltás 
munkája elvégeztetett, azt tehát nekünk nem kell elvégeznünk 
— aminthogy nem is tudnánk azt mi elvégezni —, de annál 
szentebb kötelességünk, hogy erős hittel ragadjuk meg a gol
gotái kereszten megjelent isteni kegyelmet. Azt harsogja ez a 
kürtzengés: nem kell csókolgatnotok a gyönyörű márványszob
rokat, nem kell szorongatnotok a meghalt kegyesek fehér csont
jait, de nem kell összeszednetek a magatok gyarló erkölcsi 
erőit sem, hogy magatok váltsátok meg magatokat, mert nincsen 
megváltás számotokra sem a szétmarcangolt őskeresztyén mar- 
tyroknak vérében, sem a fényes ruháju emberi főpapoknak 
áldozatában, sem Rómában, sem Európában, sem Ázsiában, sem 
a csillagok között, sem a föld alatt, sem az angyaloknál, sem ön
magátoknál, hanem egyedül csak a golgotái kereszten! Azt zengi 
ez a kürtszó: ne fűrészeljétek kisebbé a golgotái keresztet azzal, 
hogy akármiféle érdemmel vagy jócselekedettel is kiegészíten- 
dőnek tartjátok azt a megváltói munkát, amely egyszersminden- 
korra elvégeztetett ott a golgotái kereszten! Szól a kürtzengés: 
Krisztus megváltói munkájának semmiféle segítségre sincsen 
szüksége, csak arra van szüksége, hogy mélységes hittel oda
vessétek magatokat a ti Megváltótok szent szívére és szomjas 
lélekkel igyatok abból a forrásból, amit ez ő megváltó szenve
dése nyitott meg minden ember számára! Ébresztő kürtzengés 
hát ez az ige: „Elvégeztetett!": emberek, hittel boruljatok oda 
a golgotái keresztnek a lábához! Ha mar benneteket a bűn 
kígyója, higyjétek, hogy van ellene biztosan ható ellenméreg: 
a keresztfán megáldoztatott Báránynak vére! Ha el akar nyelni 
titeket a gondok és szenvedések árja, higyjétek, hogy ha Krisz
tus keze után kaptok, megóv az benneteket sérelem nélkül! Ha 
eljön értetek a halál angyala, higyjétek, hogy nem egyedül jön, 
hanem Krisztussal érkezik és ti bátran kiálthatjátok a szemébe: 
„Halál, hol vagyon a te fulánkod?!"

De a haldokló Krisztus ezen szavának a kürtzengése: 
„Elvégeztetett!", nemcsak hitre, hanem bűnbánó és szent életre 
is akar bennünket ébreszteni. Azt kiáltja nekünk ez az ig e : ha 
Krisztus széttépte ott a kereszten a ti adósleveleteket, akkor az 
a kötelességetek, hogy ti meg elbocsátó levelet adjatok a bűn
nek! Ha Krisztus sírba feküdt tiérettetek, akkor fektessétek 
sírba ti is a bűneiteket! Ha Krisztus megszabadított benneteket 
a bűn szolgaságából, hát ne legyetek a bűn rabszolgái! — De 
azt is zengi az „elvégeztetett" szó kürtzengése, hogy megszen
telt életünkkel is adósok vagyunk Megváltónknak. A nagypéntek 
ünnepe elmúlik, de vájjon tanuskodik-e életünk az apostol sza
vairól : „Krisztussal együtt megfeszíttettem; élek többé nem én, 
hanem él énbennem a Krisztus?" (Gál. 2, 20.). Mérjük mun
kánkat Krisztus munkájához, mérjük örömeinket Krisztus örö-
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meihez, mérjük szenvedésünket Krisztus kimondhatatlan szen
vedéséhez és tartsuk lelkünket tisztán s hűségben a keresztfa 
alatt! Emberek — zúgja felénk a nagy kürtzengés — tudjátok 
meg, hogy az „elvégeztetett* szó óta nem élhettek többé Krisz
tus nélkül! Az a társadalom, amely Krisztus nélkül akarna élni, 
amely félre akarná dobni a hűséges kötelességteljesítésnek és 
a tiszta lelkiismeretnek krisztusi követelményeit, csak a pusztu
lásnak lehet martaléka! Legyen hát az egyes embernek és a 
társadalomnak a Krisztushoz igazodó szava a visszhang az Úr 
„elvégeztetett* szavának kürtzengésére!

A keresztfán fölfeszített Krisztusnak ez a szava: „Elvégez
tetett!* Megváltónk munkásságának csúcspontja és üdvösségünk
nek kiindulópontja. Az legyen ennek a nagypénteknek a leg
nagyobb áldása, hogy ez az „elvégeztetett* szó életünknek még 
fordulópontja lesz! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.

Húsvéti reménység.
Husvét vasárnapjára.

I. Pét. 1, 3—6.
Legyünk őszinték és mondjuk meg nyíltan, hogy mint az 

Egyház többi nagy ünnepét, úgy husvét ünnepét sem kiséri az 
Egyház népének általános, őszinte örömujjongása. Bizonyos ér
zelmi visszhangot ugyan vált ki a szívekből, de inkább csak 
annyiban, hogy az élet diadalának hangoztatásával szépen bele
illeszkedik abba az általános bizakodó, derűs hangulatba, ame
lyet a természet újraéledése, a téli dermedtséget legyőző tavaszi 
rügyfakadás ébreszt. Vallási értelemben azonban tagadhatatlanul 
valami légüres tér tátong ennek az ünnepnek vallási tartalma 
és az emberek fanyar hitetlensége között. Nem mintha olyas
valamit hirdetne a husvét, ami iránt az ember eleve nem fogé
kony. Mert az élet diadalának reménysége mindig is meg fogja 
dobogtatni a halál árnyékában járó ember szívét. De ez a meg- 
illetődés csak pillanatokig tart, mert ez a földi élet a maga erő
szakos igényeivel elérte azt, hogy az ember a kézzelfogható 
dolgok rabjává lett és vakká az élet igazi lényege iránt, amely
nél fogva bele van ágyazva az örökkévaló, isteni világba. Azon
kívül pedig még abban a tévhitben is él az ember, hogy a 
húsvéti ige csak a földi élet végén válik időszerűvé és jelentő
ségteljessé ; a halál gondolatát pedig el-elűzi a tőle való termé
szetes irtózás és a mindennapi élet tolakodása.

Legyen ma a mi ünneplésünknek épen az a célja, hogy 
elhárítsa az akadályokat az igazi húsvéti öröm elől. Ragadjon 
ki bennünket a világban való életünk bűvköréből és láttassa 
meg velünk azt, hogy a húsvéti hit jelentősége nem szorítkozik 
arra, hogy megbékéltet a halállal, hanem alakítja, megújítja az
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egész földi életet. Ezt a fölséges, diadalmas húsvéti örömhírt 
hirdesse nekünk az az isteni ige, amelyet I. Pét. 1. 3—6 bán 
találunk megírva.

A húsvéti örömhír abban áll, hogy 
„Isten ... újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak 

a halálból való feltámadása által".
És az apostol ujjongó szavakkal mondja el, hogy
1. miben áll ez a reménység,
2. mi jogosít fel erre a reménységre és
3. hogyan érvényesül ez a reménység egész földi életünkben.
1. A mi húsvéti reménységünk abban áll, hogy számunkra 

romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség van fenn
tartva. Ez pedig azt jelenti, hogy földi létünk felszabadul az 
alól a lidércnyomás alól, amely reánehezedik. Megszűnik a ki- 
látástalansága, gyarlóságával és erőtelenségével szinte kétségbe
ejtő volta. Erre a földi életre husvét nélkül valóságos átok 
fekszik reá, amely abban áll, hogy itt minden romlandó, her- 
vatag és minden megszeplősíttetett. Ha van látó szemünk, nem 
nézhetünk egyszerűen el ennek a földi életnek nyomorúlt volta 
telett. Két nagy ellenség teszi fájdalmasan nyomorulttá. Az egyik 
a halál. Esztelen dolog kitérni rémületes gondolata elől és a mi 
korunk felületességét csakugyan mi sem bizonyítja jobban annál 
a körülménynél, hogy amikor a reálizmusát hangoztatja, csak 
a kézzelfogható valóságoknak szenteli figyelmét, furcsa követ
kezetlenséggel kitér a legkérlelhetetlenebb valóság, a halál gon
dolata elől, kétségbeesett erőfeszítéssel űzi űzi el azt és menekül 
előle. Pedig semmi értelme ennek a szembekötősdinek 1 Csak el 
kell tűrnünk, hogy a halál kérlelhetetlen valósága szívettépő 
fajdalommal fel-feldulja lelkivilágunkat, semmivé tesz színes 
reményeket, összezúz sugárzó boldogságot. Csak reá kell döb
bennünk arra, hogy megrabolja az embert szorgalma gyümöl
cseitől, hogy valóságos gúnyt űz minden fáradozásával és igye
kezetével. A tapasztalat, hogy erre a földi létre a halál nyomja 
reá a maga sötét bélyegét és azért itt minden hervatag és min
den romlandó: az ifjúság dísze, a férfikor ereje, öröm, boldogság, 
gyönyör, —  vigasztalanul értelmetlenné teszi azt, hogy élünk.

A másik ellenség, amely szánalmasan fonákká és gyarlóvá 
teszi életünket, a bűn, az a körülmény, hogy itt minden meg
szeplősíttetett, minden megfertőzött. Sehol semmi kristályos tisz
taság, amelyben zavartalanul megfürödhetnék a lelkünk. Ma 
ráakadsz egy emberre, akire esküszöl, hogy minden körülmé
nyek között megbízhatsz benne, holnap megteszed a próbát és 
keservesen csalódsz. Ma gyönyörűséges melegség önti el a szí
vedet, mert tündöklő, annyira jóleső szeretet sugárzott reád, 
holnap sajgó fájdalommal nyilai végig a telkeden a felismerés, 
hogy ami előtted szeretetnek mutatkozott, csak csúnya önzést 
leplezett. Ma bámulatba ejt egyes emberek önfeláldozása, amely- 
lyel magukat a közügyeknek szentelik és fáradságot nem saj
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nálva dolgoznak az egyházért, vagy a hazáért, holnap megráz 
a kiábrándulás utálata, hogy amit te önfeláldozásnak néztél, 
gőg volt, amely hatalomra vágyott, hiúság, mely nevet akart 
magának szerezni. Oh igen, vannak ritka kivételek, de ezek 
épen azért, mert kivételek, annál élesebben mutatják, általános
ságban mennyire megszeplősíttettek a legtisztább, legszebb esz
mények is. Nemcsak másokban, önmagunkban is ! A  mi jó fel
tételeink belső erőtelenségbe buknak bele; a lelkesedésünk 
tunyaságunkon és restségünkön szenved hajótörést; pillanatnyi 
önzetlenségünk, amellyel nagy felbuzdulásunkban be akarjuk 
aranyozni hozzátartozóink életét és túl akarjuk magunkat tenni 
sértődöttségen, megbántottságon, csődöt mond a lemondás és 
önmegtagadás első nagy próbájában; a hibákkal, bűnökkel való 
küzdés eredményéről csalhatatlan bizonyítványt állít ki — ha 
erőszakkal el nem hallgattatjuk — a vádoló lelkiismeret.

Ebbe a mi romlandó, hervatag és megszeplősíttetett éle
tünkbe szól bele a húsvéti remény, hogy ez a lét a maga csüg- 
gesztő, vigasztalan mivoltában nem a létnek egyedüli és végleges 
formája, hiszen romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan 
örökség van számunkra fenntartva. Kitágul a látókörünk és 
megnyílik előttünk egy életnek a kapuja, amelyet nem ront meg 
semmi fájdalom és semmi szégyen, mert benne ismeretlen a 
halál és ismeretlen a bűn. Testvérem, ha ismered azokat a kínzó 
kérdéseket, amelyeket ennek a gyarló földi életnek a látszólagos 
értelmetlensége és bukottsága felad, kell, hogy repeső örömmel 
nyúlj a húsvéti remény után, ahonnan egyedül nyer értelmet 
mint előkészítő és átmeneti létforma ez a földi élet.

2. Ami pedig erre a reményre feljogosít, az nem pusztán 
emberi óhaj és emberi okoskodás. Ez a még csak reánk váró 
tökéletes életbe vetett remény számára csakugyan ingatag alap 
volna, ha még úgy megfelelne is a mi élet után való szomja- 
zásunknak és tisztaság után való titkos sírásunknak. Van ennek 
a reménynek egy sokkal szilárdabb, egy megingathatatlanul 
szilárd alapja és ez az Isten irgalmassága és hatalma, amely 
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadásában nyilatkozott 
meg. Erre az alapra persze hittel, a húsvéti hittel kell reáálla- 
nunk, a hitnek kell megőriznie bennünket az élet üdvösséges 
örökségére. Hiába tárul különben elénk a reménység, hogy a 
reménységből minden bizonnyal valóság lesz, ennek bizonyíté
kait mindaddig, amíg itt lent járunk, nélkülöznünk kell. De 
könnyen és megnyugodva nélkülözi, aki gyermeki alázattal hisz 
Istenben és hisz Istennek és akit ez a hit elvezet a halál és 
bűn helyes megértésére, amelyektől a husvét szabadulást jelent. 
A húsvéti hit fényében világossá válik, hogy a halál nem vé
letlenül lett pusztító hatalommá ebben a teremtett világban és 
nem is természetes célhoz jutása annak, aki él. Ez ellen a rövid
látó, fásult beletörődés ellen tiltakozik nemcsak akárhány táradt, 
munkáját elvégzett öregember olthatatlan életösztöne, hanem 
tiltakozik ellene mindenek előtt a fiatalkor tavaszi pompájában
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letaroltak könnyes lázongása és tiltakozik ellene a halott gyer
meke kezét csókjaival elborító édesanya kétségbeesése. A ha
lállal sohasem lehet kibékülni. Örök ellensége az mindenkinek, 
aki él, de ellensége, amint Pál apostol I. Kor. 15 ben mondja, 
magának Istennek is. Ő, az élet Istene, nem teremtett halálra 
szánt, haldokló embereket, hanem a haláltusa kínjait soha meg 
nem ismerő életre szánta őket. Hogy mégis meg kell ismernünk 
az elmúlás minden iszonyatát, annak oka a bűn. Nem egyes 
eltévelyedések, egyes kihágások Isten parancsolatai ellen, hanem 
az ember életének az a torz elfajulása, amellyel elszakadt az 
élet forrásától, az Istentől és attól kezdve az Istentől való elsza- 
kadottságában járja az útjait. Az Isten elvesztése egyet jelentett 
az élet elvesztésével. Az Isten nélküli élet kérlelhetetlen tör
vényszerűséggel hozza magával azt, hogy amihez az ember nyúl, 
az kérlelhetetlenül magán hordja a halál vonását és hogy kér
lelhetetlenül magán hordja a halál vonásait maga az ember is. 
Bűn és halál elválaszthatatlanul összetartoznak, mint ok és oko
zat és a haláltól csak úgy lehetséges megváltás, hogyha bekö
vetkezik a bűntől való megváltás. Itt van a halál titkának a 
megfejtése. De a húsvéti hit bizonyossá tesz a haláltól való 
megváltásról. Ez a hit boldogan vallja, hogy Jézus Krisztus a 
maga engesztelő áldozatával feloldotta az embert a bűnnek az 
átka alól és ezzel következésképen eltörölte a halált és a ro- 
molhatatlanságot és az életet hozta világosságra. Feltámadása 
tehát nem elszigetelt jelenség, egyszeri feltámadás, amely után 
megint teljes hatalmában tombol a halál. Hanem első zsengéje 
ő  azoknak, akik elaludtak, feltámadása kezdete egy diadalmas 
feltámadási folyamatnak, egy végtelen sornak, amelybe bele
illeszkednek mindazok, akiket megszabadított az átoktól és 
amelyben hely van a mi számunkra is. Isten irgalmas szeretető 
tette ezt és az Ő hatalma a biztosítéka. Itt a földön a szeretet 
is gyarló, de ha egyáltalában hiszel Istenben, akkor nem jelent
het nehézséget a hited számára annak elfogadása, hogy Őbenne, 
aki minden tökéletesség imádandó Istene, a szeretet is tündök
letesen tökéletes és hogy ez a szeretet a Tőle elszakadt ember 
nyomorúsága irányt megváltó irgalmasságra késztette. Itt a föl
dön a halállal szemben minden földi erő és hatalom tehetetlen. 
De ha hiszel Istenben, aki minden tökéletesség imádandó Istene, 
értelmed minden ellenvetésével szemben is boldogan kell valla
nod azt is, hogy aki a Megváltó Jézus Krisztust feltámasztotta 
a halálból, az életet tud lehelni az Ő megváltottjainak porába, 
a mi porladó csontjainkba is. A húsvéti hit immár nem akad 
meg emberi, földi lehetőségeknél, a húsvéti hit nem lát mást, 
mint az Isten irgalmasságát és hatalmát és azért nyugszik a mi 
romolhatatlan és szeplőtelen és hervadhatatlan mennyei örök
ségünkbe vetett reménységünk az Isten irgalmasságába és ha
talmába vetett hitben megingathatatlan, szilárd alapon.

3. Most még csak örökségről van szó. Most még pusziit 
a halál sorainkban és meg fogjuk ízlelni mi is, magában hordja
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a csiráját mindenki, aki él. Nem is lehet ez másképen, mert 
nemzedékről nemzedékre tovább él még mindig minden egyes 
ember életében a bűn. De magától értetődik, hogy az élet re
ménysége, amely a megváltottság tudatából nő ki, nem marad
hat hatás nélkül a földi életre sem. Minden reménység ösztön
zőleg és alakítólag hat a mi életünkben, kitartásra, küzdésre 
buzdít és keresztülsegít nehézségeken, bármilyen is legyen re
ménykedésünk tárgya. Mennyivel inkább kell éreztetnie hatását 
annak az örökségnek a reményének, amelynek záloga magának 
az Istennek irgalmassága és hatalma. Az örökség itt a földön 
is kapcsolatokat tételez fel örökös és örökhagyó között. A mi 
mennyei örökségünk is már itt a földön is szorosan hozzáfűz 
Istenhez, akitől majdan elvesszük a mi gyönyörűséges, drága 
örökségünket. Őhozzá fűz a mi örökségünk, aki irgalmasságá
ban nem tekintette a mi érdemeden voltunkat és csodálkozva 
tapasztaljuk meg, hogyan tisztul az ember az örökség reményé
nek hatása alatt, hogy megtanul tűrni keserűség nélkül, hogy 
megtanul lemondani lázadozás nélkül, hogy megutálja mindazt 
az indulatot, ösztönt, kívánságot és cselekedetet, amelyről érzi, 
hogy nincsen köze az élethez és halálban fogant és halált 
nemz! Őhozzá fűz a mi reménységünk, aki a halált nagy irgal
masságában és hatalmában elerőtleníti és megfosztja végső 
győzelmétől és csodálkozva tapasztalja az ember, hogyan kez
denek életében örökkévaló erők hatni, amelyek nem itt a föld 
porában születnek meg, hanem az isteni világ belenyúlását je
lentik ebbe a gyarló világba! Így igazán új életet szülő, élő 
reménységnek bizonyul a húsvéti remény. Új élet sarjad a nyo
mában, amely győztesnek tudja magát már itt is halál és bűn 
felett. Kisértések ugyan meg-megzavarják az új életnek örömét, 
amint az apostol is mondja. Ezek között a kisértések között 
nem utolsó sorban állanak az értelem okoskodása mellett a 
feltámadás és élet reményét gúnyoló hitetlenek csúfolódásai. 
Vedd ezeket úgy, hogy veszendő lelkek irigy sóvárgásukat lep
lezik bennök az élet után és hogy fölényes szavaikkal csak 
belső kétségbeesésüket takargatják. És bizd magadat, hitedet 
Istenre, aki majd megőrzi azt az üdvösséges örökségre.

Nyomorultak vagyunk, ha elveszítjük a húsvéti hitet, nyo
morultak, ha el sem nyerjük. Nem örülnünk, hanem sírnunk 
kell akkor a Husvét szent ünnepén. De mi akarunk örülni ezen 
a diadalmi ünnepen! Azért kérve-kérjük Istent, igaz, boldog 
hittel hadd magasztaljuk Őt az apostollal: „Áldott az Isten és 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmas
sága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisz
tusnak a halálból való feltámadása által.® — Ámen.

Budaker Oszkár
soproni lelkész.
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Napkeltétől napnyugtáig.
Husvét m ásodik ünnepére vázlat.

Luk. 24, 13-35.
Két ember egynapi életét mondja el a húsvéti történet 

napkeltétől-napnyugtáig.
A történet kerete egyszerű. Alig van eseménye. Két ember 

valahol álmatlanul átvirrasztja az éjszakát, sóhajtozik, nyög, 
vitatkozik, magába mélyedve lehajtott fejjel százszor végigmért 
a szobát, mint ahogy az óra ingája mozog jobbról-balra, balról- 
jobbra. Valamikor délután elindulnak napsütéses szikrázó úton 
Jeruzsálem felé. Egyszerre csak ismeretlen ember csatlakozik 
hozzájuk. Immár hárman mennek. Beszélgetnek, kérdezgetnek,, 
felelgetnek. Napszálltakor együtt érkeznek a célhoz s egy kis 
szóviaskodás után együtt átlépik otthonuk küszöbét. Ennyi az 
egész.

A történet belső tartalma azonban gazdagabb a külső 
keretnél. Benne lelki tragédiák dübörögnek, mint magasságból 
alázúgó hegyipatak, mely saját ágyát szabdalja sebesre. Benne 
szemek sírnak, szívek sajognak, lelkek viaskodnak valami nagy 
szent, örökkévaló kincsért. Végül azután a völgy mélyére érke
zik a patak. Fodros hullámai elsimulnak. Ölén elpihen fájdalom, 
kétség, öröm és reménykedés. Tükrében, mint az Isten szeme,, 
a kéklő égről visszamosolyog a tündöklő nap.

A történet három szereplője közül kettőnek van never. 
Jézus és Kleofás. A harmadiknak a nevét nem említi az evan
gélista. A harmadik te vagy. Az egész húsvéti történet nemcsak, 
neked szól, hanem rólad beszél. Ennek a belső történetnek, 
is ugyanaz a címe, mint a külső történeté:

Napkeltétől napnyugtáig.
1. Kétségek közt egyedül;
2. Jézussal egyúton;
3. Vele együtt örökké.

L A  tanítványok kétségek közt egyedül szenvednek.
Újra átélik az utolsó hetek eseményeit. Maguk előtt látják, 

a búcsúzó Krisztust s szívük mélyéig hatol utolsó tanítása. 
Elszoruló szívvel nézik különböző árnyalatú szenvedését és 
megcsodálják hősies magatartását. Tágranyilt szemmel rámered
nek az ítélkezőkre, azután gondolatban végigmennek a Krisztus 
szenvedés-utján. Megállanak keresztfája alatt. Nézik erőfeletti 
kínjait s lassan elfedik arcukat. Azután leveszik holttestét a 
keresztről s csendes némasággal elhelyezik a sziklasírban.

Emlékezésüket megzavarja a bizonytalanság. Kleofás fele
sége izenetet hozott az urának. Ott volt a húsvéti sír látogatói: 
között. Küldötte ziháló lélekzettel állt meg a tanítványok háza 
küszöbén: feltámadott a MesterI Hallgatták az izenetet, kérdez
gettek, kutatgattak, próbáltak valami bizonyosat megtudni, de 
hiába. Igaz, nem igaz? Lehetséges, lehetetlen? A  bizonyosat
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könnyebben elviselnék, de ez a teljes bizonytalanság elvisel
hetetlen sziklaként nehezedik lelkűkre. Nem bírják az emmausi 
hajlék csendességét. Lelkűk korbácsolt tengerként háborog. 
Szívük rettegés és reménység között vergődik. Szemük nyugta
lanul tekintget jobbra-balra. Orcájukra láz-piros foltot rajzol az 
izgalom. így szenvednek kétségek közt — egyedül.

Sok ember leikéből ma is hiányzik a feltámadás hite. A  
tanítványokat csak egy nap választotta el a husvéttól. Megért
hető tehát, ha az első híradásnak nem adtak hitelt. Azóta 
közel kétezer esztendő múlt el. Évezredek és évszázadok be
szélnek Krisztus feltámadásának bizonyosságáról. Az emberisége 
a.z egyház, az egyes ember élete húsvéti apológiájává vált. 
És mégis, talán te is kétségek között élsz.

Pedig a húsvéti hit dönt az ember életirányáról. Csak ak
kor lehet krisztusi életirányod, ha hiszel Krisztus feltámadásá
ban. A feltámadás hite nélkül csak pogány élet-irányt követhetsz. 
Mert csak kétféle élet v a n : keresztyén és pogány. Tisztában 
kell lenned azzal, hogy a krisztusi életirányhoz nem elegendő 
a keresztyén erkölcs, hanem ahoz keresztyén hitre is szükség 
van. A keresztyén hitnek pedig legelső feltétele a feltámadás
hit. Ha kételkedsz Krisztus feltámadásában, akkor pogányos^ 
életben keresed a külső harmóniát, az élvezetet, a belső nyu
galmat, a kötelességet, a polgári becsületet, az erkölcsöt és a 
tisztességet, de nem ismersz magad felett örökkévaló Istent. 
Nem ismered a felelősséget. Kikapcsolódik életedből az ítélet 
és az örökkévalóság. Az ilyenfajta berendezkedés sokféle le
számolást lehetővé tesz. Teremthet számodra elfogadható, tűr
hető, sőt kellemes és értékesnek látszó életet is. De két kemény 
valósággal semmiképpen sem tudsz leszámolni: a bűnnel és 
a halállal. Nem tudsz megszabadulni a bűn állandó hatalmától 
és annak következményeitől. És nem tudsz megszabadulni a 
haláltól sem.

Elalkuszod a bűn komolyságát. Elrejted annak kitörölhe
tetlen hatásait. Elaltatod lelkiismeretedet.. Megnöveled saját ér
tékedet. Emberekhez méred önmagadat. Életedet kimerítve látod 
a földi tartózkodásban. Legfeljebb emberi Ítélettel vetsz számot,, 
de nem törődsz az Isten Ítéletével.

Éppen így komolytalanul nézed a halált. Husvét nap
ján te is megáílsz kedveseid sírja mellett, vagy legalább gon
dolatodat küldöd távoli sírhalmokhoz. Valamikor elbúcsúztál 
azoktól, kik drága ajándékai voltak életednek. Gondold végig 
az utolsó napok, utolsó órák, utolsó pillanatok történetét. Hall
gattad a ziháló lélekzetet, a suttogva kiejtett szavakat. Nézted 
könnyfátyolos szemmel a megtörő utolsó tekintetet. Próbáltad 
emlékezetedbe vésni arcát, hangját, nézését. Azután már csak. 
az utolsó szomorú feladat következett. Átadták a földnek a 
drága testet, amely valamikor rád hajolt és megcsókolt. A ke
zeket, melyek megsimogatták homlokodat. A hűségben elégett 
szívet, mely elrejtve hordozta arcodat. Elfojtott sírással kérde
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z e d : mi lesz eltemetett drága kedvesedből ? Minő sors várako
zik reájuk? Mi lesz koporsóba fektetett testükből és mi lesz 
a lelkűkkel? És mi lesz a te élted befejezése? Hova érkézéi 
a  halál sötét alagutján át? Halott birodalomba, avagy napfé
nyes életmezőre?

Kétségek közt vagy egyedül. Ezek a kétségek csak Krisz
tus feltámadásával nyernek megoldást. Más lesz az életcélod, 
az élettartalmad, más lesz a vég, a halál, más az éjszakába 
tekintő reménység, ha Krisztus feltámadott és más, egész más 
lesz, ha Krisztus feltámadásában nem tudsz hinni.

Ne maradj a kétségek között! Ne maradj egyedül! A  ta
nítványok kiszakították magukat a kétségből.

2. Délután van. A  tanítványok felkészülnek, elbúcsúznak* 
azután elindulnak. Mennek, vándorolnak lehorgasztott fejjel* 
^elsötétült orcával. Egyszerre csak idegen csatlakozik hozzájuk* 
A  nehéz fájdalomban teher az idegen ember. Fáj az ismeretlen 
arc, a szokatlan hang, a ránk kényszerített együttlét. Külön is 
fáj nekik az idegen tájékozatlansága. Megbotránkoznak kérdé
sein. De mikor Jézus Isten örökkévaló igéjével magyarázza 
saját szenvedését és halálát és megérteti, hogy ennek így kel
lett történnie, akkor csodálatos átalakulás megy végbe a meg
gyötört lelkekben. Keblükben új szív dobog, lelkűkben világos
ság ragyog. így mennek Jézussal egyúton.

Hozzád is csatlakozik Jézus. Valahányszor szükséged van 
rá és valahányszor hívod őt. Állandóan melletted megy, leg
feljebb nem veszed észre. Szól hozzád, de nem hallgatod meg. 
Lerázod magadról, mint kellemetlen idegent. Kellemetlennek 
érzed, mert sohasem néma. Minden életváltozásodban meg
szólal. Kisértéseid között, elhatározásaid előtt mindig megnyilat
kozik. Beleszól dolgaidba. Véleményt mond magatartásodról. 
Irányít, visszatart, biztat, dorgál és bátorít. Teljesen belekapcso
lódik életedbe. Szenvedéseidbe is belényul s megkérdezi, hogy 
mi fáj ? Ajkadról túláradón zuhog a követelés, az elégedetlen
ség, a zúgolódás, a szomorúság. Nem érted Isten akaratát. Nem 
tudod, hogy miért kell szenvedned? Miért kell éppen neked 
gondok között élned, míg sok százan jólétben sütkéreznek? 
Miért éppen a te házadba tért be a halál? Miért nem tudsz 
érvényesülni, pedig becsületes, jó  embernek tudod magadat? 
Miért éppen téged üldöz a szerencsétlenség? Sok kérdés, de 
mindegyik mélyén ez az egy mondat húzódik meg: mi pedig 
azt hittük!

Jézus neked is válaszol. Válasza dorgálással kezdődik: 
balgatag és restszivű. Hogyne dorgálna meg, mikor nem egy
napi, hanem több esztendei hitetlenség áll előtte. Ha tanítványait 
egynapi hitetlenségükért megkorholta, vájjon mit szól neked és 
nekünk, kik évtizedek óta, talán egy hosszú életen át nem 
törődtünk vele?

Jogosan dorgál meg azért is, mert saját kicsinyes szenve- 
•désünk, vágyaink, gondjaink miatt elfelejtkezünk arról a min
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denek fölé emelkedő nagy boldogságról, hogy van feltámadott 
Krisztusunk I Feltámadott 1 Legyőzte a bűnt és halált és diadalt 
szerzett számunkra is 1 Nézzetek hát örvendező lélekkel a fel
támadott Krisztus felé 1

A  dorgálás után magyarázatra nyílik Krisztus ajka. Az 
ige fényébe állítja életedet. Megmagyarázza, hogy mind ennek 
így kell történnie I Az Isten így akarja. Hogy miért jó  ez így 
és miért van ez javunkra, miért jelent több megmaradó boldog
ságot a könny, mint a mosoly, a szenvedés, mint a boldogság, 
nem tudjuk. Jézus nem is ezt magyarázza meg. Kizárólag erre 
az egy mondatra vonatkozik magyarázata: ennek így kell tör
ténnie 1 Minden kétséget megold az az egy valóság, hogy Isten 
nekünk Mennyei Atyánk, szeret minket, javunkat akarja. Behunyt1 
szemű emberek vagyunk, kik tapogatózva, követelőzve járunk. 
De ha hitünk szeme megnyílik és ha valamikor világossá válik 
előttünk Isten akaratának értelme, akkor meglátjuk, hogy nem 
üres szó, hanem boldogító, megnyugtató igazság az ének szava r. 
Mind jó, amit Isten tészen, szent az ö  akaratja!

így menj Jézussal egyúton, És akkor enyhül kereszted. 
Világosabban látod magadat. Szenvedéseden, életeden, múlta
don átvilágít az Ige fénye. Egész életeden hatalomra jut az 
egyetlen hatalom: az élő Isten.

3. A tanítványok megérkeznek. Leszáll az este. Nem akar
nak elválni Jézustól. Kezük könyörögve nyúl feléje s szívük 
esdekelve szó l: Uram, maradj velünk 1 Kérésüket teljesíti. Be
lép a hajlékba. Megszegi a kenyeret s erről ismerik meg, hogy 
a feltámadott Jézus van velük.

Husvét megmaradó boldogsága azt jelenti, hogy állandóan 
a feltámadott Krisztussal élhetünk. Nem távozik tőlünk. Velünk 
van, vele élhetünk áldott, boldog közösségben. De amint az 
első husvétkor nem történt ez a tanítványok hozzájárulása 
nélkül, úgy nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Kérjük 
őt, hogy maradjon velünk. Tárjuk fel előtte házunk ajtaját. 
Engedjük, hogy Ő legyen a családfő, hogy ő  szegje meg a 
kenyeret, Ő mondja az áldást. Vezesse egymáshoz a széthúzó 
szíveket. Közöljön új követeléseket. Adjon új lelkületet. Teremt
sen önmagával állandó együttlétet.

Az állandó együttlétnek feltételei vannak. Sokszor beszé
lünk róla, de hiányzik annak komoly tartalma. Máskor pana
szoljuk, hogy nélkülözzük a vele való együttlét hatásait. Felejt
jük, hogy csak a vallási kifejezést használjuk, de hiányzik 
belőle a hitelesítő tartalom. Akkor válik valósággá a Krisztussal 
való együttlét, ha van komoly ima-életünk. Az imaélet pedig 
elválaszthatatlan a komoly ige-élettől. Bibliaolvasás nélkül el
vész imádkozásunk bensősége, Istenből táplálkozása. Istenben 
való megnyugvása. Emberbeszéd csupán, isteni válaszolás nél
kül. Krisztus az ő szent igéjében közli felőlünk való akaratát*, 
útbaigazítást ad, irányt mutat. Igéjében ad erőt. Megvilágítja 
életünk eseményeit s elénk tárja új életünket. Ennek az ige
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életnek egyik áldott forrása a templomi-élet. De a templom 
sohasem teszi feleslegessé Isten szent igéjének állandó olvasá
sát. így válik az ige-élet, a templomi-élet és ima-élet által erőssé 
Krisztussal való közösségünk.

A  Krisztussal való együttlét az élet egészére kiterjed. Át
hatja testi és lelki életünket. Tartalmassá teszi hivatásunkat és 
mindennapi kötelességünket. Erőt jelent a mindennapi kenyér
ért folytatott harcban. Megáldja a verejtékező ember szorgal- 
matosságát. Meghallja a munkanélküli kiáltását, éhes szájak, 
könyörgő kezek imádságát: Uram, maradj velünk, és megszegi 
a kenyeret. Megáll a kereszthordozók előtt s erőfeletti küzdel
mükben erőt ad nekik. A halálos ágyon vergődőre ráhajol s ami
kor leszegezik a koporsó födelét, meghallja az elmondott és 
elmondatlan imádságot: Uram, maradj velünk! A  feltámadott 
Krisztus azt jelenti, hogy vele együtt élünk örökké.

Ez husvét második ünnepének története. Két tanítvány 
története napkeltétől napnyugtáig. Megtalálod-e benne a saját 
történetedet és ebben a lelked történetét?

Az ünnepek véget értek. Nagypéntek keresztjének komor 
képe eltűnik. Husvét diadalmas életizenete elnémul. Hazatértek 
hajlékotokba s magatokra veszitek a munka nehéz terhét. De 
ne menj kétségek közt egyedül 1 Menj Jézussal egyúton és ma
radj vele örökké 1 Husvét utáni életed küszöbén állj meg egy 
pillanatra s mondd boldog bizonyossággal: Uram, maradj ve
lünk 1 Ámen.

D. Kapi Béla.

A  Feltámadott megjelenése 
tanítványai között.

Husvét ut. I. vas.
János 20, 19—23.

A felolvasott Szentigék visszavezetnek bennünket a Fel
támadás napjának estéjére, egy bizonyos csendes házba, mely
ben a tanítványok, Nagypéntek óta, a zsidóktól való féltükben 
rejtőzködtek.

A zsidók Husvétja, melyet az Egyptomból való szabadulás 
emlékére ünnepeltek, ekkor már elmúlt, sőt már az ünnep után 
való első hétköznap is vége felé járt.

Hétköznap; valami egyhangúságot, szürkeséget jelent, is
merős dolgoknak és eseményeknek előrelátott ismétlődését. De 
a tanítványok számára annak a hétnek első napja annyira nem 
volt egyhangú és szürke, hogy életük végéig soha el nem felej
tették. Kora reggel óta olyan rendkívüli események játszódtak 
le körülöttük és annyi megrázó élményben volt részük, hogy 
számukra és utánuk minden Krisztuskövetőre ez a nap nemhogy 
hétköznap, hanem inkább a keresztény ünnepek legelsője lett.

*
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1. Tizen voltak együtt ott a házban. Csak Tamás hiányzott, 
az Áruló pedig már nem élt. Már kora reggel hallották a hihetet
lent, az emberileg lehetetlent, mikor az asszonyok bezörgettek 
a csukott ajtón és hírül hozták, hogy a kő elhengerítve, a sír 
nyitva és üres. Péter és János akkor rögtön elrohantak a sír
hoz, de megzavarodva jöttek vissza a többi közé és most az 
olajmécs homályos lángjánál suttogva és izgatott bizonytalan
sággal tanakodtak. Mert amit az asszonyok mondtak, igaznak 
bizonyult: a sír csakugyan üres volt, sőt azóta Mária Magdolna 
is itt járt és magából kikelve, lelkendezve beszélte, hogy látta 
az Urat, beszélt is vele s üzenetet hozott tőle.

Nem tudták, hogy mit gondoljanak. Magdolna beszédét is 
hogyan lehetne komolyan venni. Talán a fájdalom vette el az 
eszét, ki tudja, mit látott, mit hallott, mit se.

De ha mégis! Ha mégis igaz, amit Magdolna mondott! Ha 
az az üres sír mégis a Mester valóságos feltámadását jelenti! 
Akkor is, most mitévők legyenek?

Megrendítő, lélekzetelállító meglepetés vágta el tépelődé- 
süket: megjelent, megállott közöttük Jézus ott a középen azzal 
a csendes szóval, hogy „békesség néktek“ !

Felolvasott Szentigénk ugyan nem mondja, de Lukács 
evangéliumának 24-ik része említi, hogy a tanítványok meg
rémültek. Nem a szótól rémültek meg. Hiszen az előttük megálló 
Mester nem mondott semmi rendkívülit. Egyszerűen köszöntötte 
tanítványait, ahogy abban az országban az emberek mind a 
mai napig köszönteni szokták egymást, mint ahogy manapság 
azt mondja valaki, hogy „jó napot", vagy „jó estét kívánok". 
De hogy ez a mi rendes köszöntési formánk a legtöbb esetben 
mennyire csak tartalom nélküli udvariaskodás és puszta szólam, 
az többek között először abból látszik, hogy sokszor olyan em
berek is elmondják, akik a szívük mélyén egészen mást kíván
nak egymásnak, azután meg látszik abból, hogy manapság más, 
újabb, erőteljesebbnek látszó köszöntéseket kezdenek, mint pél
dául a mieink is sok helyütt az „Erős vár a mi Istenünk“-et. 
Szép köszöntési mód volt abban a régi időben a „békesség 
néktek", vagy „békesség néked", szép köszöntési mód a „jó 
napot" és a „jó estét" is. Aki ezeket a köszöntéseket legelőször 
használta, az a békességet is, a jó napot és a jó estét is Isten
től kérte annak, akivel összetalálkozott. Szép köszöntés az „Erős 
vár a mi Istenünk" is, mert az evangélikusok erről egymásra 
ismernek és mert Luther hitére emlékeztet. De sajnos, még a 
legszebb köszöntés is a megszokás folytán lassankint elveszíti 
melegségét és semmitmondó kiáltássá fakul, mert nem szívből 
fakad és nem szívbe talál.

Gondoltál-e már arra testvérem, hogy mikor azt mondod 
valakinek, hogy „jó napot kívánok", akkor tulajdonképen áldást 
mondasz, legalább is azt kellene mondanod és Istentől kéred 
az áldást, legalább is tőle kellene kérned. Már t. i. ha őszinte 
vagy. Ha meg nem vagy őszinte és csak úgy kiejted a szádon
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a szót, minden gondolat és érzés nélkül: gondoltál-e arra, hogy 
akkor meg hazudsz?!

Jézus, mikor ajkairól elhangzott a köszöntés: „Békesség 
tinéktek*, őszinte szeretettel és szíve mélyéből kívánt áldást 
tanítványaira. De azokat még se a szó lepte meg, azt a meg
szokás folytán szinte figyelembe se vették. Hanem meglepte és 
megdöbbentette őket maga a megjelenés, hiszen első pillanat
ban azt hitték, hogy kisértetet látnak, vagy a szemük káprázik. 
Mert az elmúlt három esztendő alatt sohase tudták egészen 
megérteni, amit Jézus önmagáról és feltámadásáról mondott. 
Akkor is, mikor az Urat utolsó útjára kisérték Jeruzsálembe, 
megmondotta nékik, hogy most „beteljesedik mindaz az ember
nek fián, amit a próféták megírtak, mert a pogányok kezébe 
adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, megköpdöstetik és meg- 
ostoroztatván megölik őt, de harmadnapon feltámad". De ők 
akkor se tudták, hogy ezekből a szavakból mit és hogyan ért
senek. De még ha megértették volna i s : az a kimondhatatlan 
iszonyat, a megfeszíttetés, minden hitüket és megértésüket ketté
törte. Ott a Golgothán csalódtak a Mesterben, hozzá, mint Meg
váltóhoz fűzött minden reménységükben, a Biblia szavai szerint 
szólva, megbotránkoztak benne. Nemcsak a házuk ajtaja volt 
hát most bezárva, hanem bezárták a szívük ajtaját is a benne 
való hit előtt.

Azt nem lehet mondani, hogy magában a feltámadásban 
nem hittek volna. Vallották, amit a többi Istenben hívő zsidó 
vallott, hogy lesz feltámadás, az utolsó Ítéletkor. Mint ahogy a 
halott Lázár testvére, Mártha felelte Jézus vigasztaló szavaira: 
„Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, amaz utolsó napon*.

Épen az lepte és döbbentette meg őket, hogy minden meg
botránkozásuk és csalódásuk ellenére, a Golgothán történtek 
ellenére a távolinak gondolt feltámadásról való bizonytalan hitük 
ellenére, ime mégis itt áll előttük a feltámadott, élő Jézu3!

A mi hitünk is többnyire csak ilyen bizonytalanul levegő
ben lógó, kételkedő tépelődés. Nem meggyőződés, hanem csak 
valami ránk nevelt, megszokott vallásoskodás. Pedig mi a Krisz
tusról szóló evangéliumokon, az apostoloknak és ezernyi hit
vallónak bizonyságtételein keresztül sokkal többet tudunk a 
megfeszített és feltámadott Krisztusról, mint amennyit a tanít
ványok tudtak azokban az első napokban. Mi tudjuk, hogy 
mikor a földre jött, akkor „önmagát megüresíté, szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén és mikor olyan állapot
ban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén 
mind halálig, még pedig a keresztfa haláláig. Annakokáért az 
Isten is felmagasztalta őt és ajándékoza neki oly nevet, amely 
minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meg
hajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké és minden 
nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus: Úr az Atya Isten dicsőségére*. 
Mi Lutherrel tudjuk azt is, legalább is tudnunk kellene, hogy 
az Úr Jézus Krisztus „engem, elveszett és elkárhozott embert
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megváltott a bűnnek, ördögnek és halálnak hatalmából, de nem 
arannyal és nem ezüsttel, hanem az ő ártatlan vérével és halá
lával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában, öalatta 
éljek, örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, amiké
pen ő is feltámadott a halálból, él és uralkodik mindörökké. 
Ez bizonnyal igaz“ .

De hiába tanultunk ezekről a felséges dolgokról elemi 
iskolától kezdve a konfirmációig, esetleg még tovább is és hiába 
halljuk az ezekről szóló evangéliumot a templomban annyiszor 
hirdetni és hiába állítjuk, hogy mi jó evangélikus-keresztények 
vagyunk, akik hiszünk a Krisztusról szóló örömhírekben, más 
szóval az evangéliumokban: mégis mindez nem válik bennünk 
élő meggyőződéssé és örök életre buzgó viz forrásává, hanem 
csak iskolába való „hittan", vagy a templomba való prédikáció 
marad a számunkra. Azért aztán, ha néha mégis megvillan előt
tünk — mert olykor vannak az embernek tiszta meglátásai — 
hogy a megfeszített Krisztus mégis feltámadt és él: akkor mi is 
meglepődve és megdöbbenve gondoljuk, még a szívünk verése 
is eláll: hát mégis lehetséges ? Mégis igaz ? ,

2. De hogyan válhatott a tanítványokban a kételkedés igaz 
hitté és meggyőződéssé? Mert azzá vált. És hogyan válhatott 
bennük a megdöbbenés igaz szívbéli örömmé? Mert azzá vált. 
Csakis úgy, hogy maga a Megváltó oszlatta el kételkedésüket 
és megdöbbenésüket azzal, hogy „megmutatta nékik kezeit és 
oldalát". Mert hitet a Feltámadottban senki emberfia nem tá
maszthat. Még az olyan megrendült szavú szemtanú sem, ami
lyen Mária Magdolna volt, még a legmélyebb hitü apostol, még 
a Luther Mártonok sem. Ezek csak a figyelmet kelthetik fel, 
szavaikkal és bizonyságtételeikkel csak az alvó szíveket ráz
hatják fel. A hitet egyedül csak ő maga, a Feltámadott adhatja, 
a Szentlélek által.

„Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják az Urat". 
Hogyne örvendeztek volna! Hiszen ha igazán legyőzte a halált, 
akkor nem ember, hanem Isten! S ha Isten, akkor minden szava 
és ígérete igazság! És akkor valósággal a megígért és várva- 
várt Megváltó! íme, most nyert előttük értelmet mindaz, amit 
tőle három éven át hallottak, de amit, bár a szívük gerjedezett 
is azoknak hallatára, eddig meg nem értettek. Most kezdték 
megérteni, amit a főpapok istenkáromlásnak vettek a hamis 
tanuk szava után: „Elrontom az Istennek templomát, de harmad
napra megépíthetem azt". Most látták beteljesedve azt is, amit 
eddig csak jelképes beszédnek gondoltak: „Én vagyok a feltá
madás és az élet!"

Istenem! Ha mi is színről-színre megláthatnék! Ha nekünk 
is megmutatná sebeit! Ha hallhatnék mi is szelíd köszöntését! 
Hogyan felsorakoznánk melléje! Hogyan leborulnánk elébe! 
Micsoda égig csapó öröm árasztaná el szívünket! Egy közép
kori jószándéku lovag, mikor legelőször beszélték neki, hogy 
ki volt az a Jézus Krisztus és hogyan bántak vele és hogyan
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halt meg ártatlan létére a keresztfán, hevesen ráütött a kard
jára : „hej, ha én ott lehettem volna"!

Hát mi ott lehetünk! Hiszen ha csak eggyel jót teszünk 
az ő kicsiny évközül, azt vele tesszük. Ahol ketten-hárman együtt 
vagyunk az Ő nevében, ott van közöttünk. Szent Igéjében, üd
vözítő Evangéliumában állandóan hallhatjuk mégis lelket meg
rendítő és mégis békességet adó szavát. Az Úri Szent Vacsorá
ban, a kenyér és a bor színe alatt valósággal vehetjük az Ő szent 
testét és vérét. Hallod? Érted? Valósággal! Az ö  szent Testét 
és Vérét! Még pedig a hitetlenek kárhozatukra, te pedig, ha 
hívő vagy, üdvösségedre! Nem okoz néked örömet ennek tudása 
és nem árasztja el szívedet a boldog öröm ennek hallására?

Kétezer év óta az egész világ tele van Ő vele. Népek tör
ténete, felemelkedése és bukása mind Őkörülötte zajlik le. Még 
pedig mindig vele, vagy ellene, de sohase nélküle. Minden nép 
és nemzet sorsa, minden ember boldogsága vagy boldogtalan
sága azon fordul meg, hogy milyen viszonyban van az Úr Jézus
sal, aki valósággal feltámadott és él és uralkodik!

És ebben a mai zűrzavaros, viharfelhős világban, amikor 
már már a világtörténelem végzetes fordulójához érkeztünk, újra 
csak az Ö élő személye dönt el minden vitát. Mert ha a dolgok 
legmélyére nézünk, ha a lényegről lehámozunk minden jószán
dékot és gonoszságot, ami azt eltakarja, akkor meg kell látnunk 
— bár láttatná meg maga a Feltámadott országok uraival is — 
hogy most már nem határokért, revízióért és ellenrevizióért, 
nem is gyarmatokért és kőolajért folyik a küzdelem. Itt most 
már nem Mussolini hajthatatlan akaraterejéről, vagy Hittler 
céltudatos nacionalizmusáról, nem is önző francia politikáról és 
az istentagadó Szovjet cselszövéseiről van szó. Itt csupáncsak 
és egyesegyedül a Krisztusról van szó ! Itt a halál vívja a csatát 
a feltámadás ellen, a romlás szelleme az élet lelke ellen, az 
Antikrisztus a Krisztus ellen?

És nem látod testén a sebeket? Nem látod-e, hogy most 
már nem öt, hanem ezer és egy sebe vérzik a világ minden 
tájékán? Nem kellene e néked és minden becsületes indulatu 
embernek épen most felsorakoznia melléje? És nem kellene-e 
segítségre nyújtott kézzel mindnyájunknak leborulni eléje?

Nem látod-e, hogy egyedül csak Ő a feltámadás és az élet ?
Vagy talán te csak abban akarsz hinni, amit testi szemmel 

látsz és kézzel érzékelsz? Ma már ezen túl vagyunk. Ma már 
ez nemcsak a tudományban, hanem az egyszerű józan ész előtt 
se érv, legfeljebb csak ürügy. Nem mondom azt a jézusi egy
szerű példát, hogy a szél fú, zúgását hallod, nem tudod, honnan 
jő  és hová megy, nem látod és mégis van. Nem mondom azt 
se, hogy Amerikát se látod, mégis van. Sőt nem mondom azt 
se, hogy Istent se látod, mégis van. Hanem mondom azt, hogy 
az emberiségnek minden igaz értéke olyan valóság, ami kézzel 
foghatatlan, szemmel láthatatlan, mégis van. Van becsület, pedig 
nem látod, van jóság, pedig nem látod, van szeretet, pedig nem
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látod és van hit, pedig nem látod. És van feltámadás is, pedig 
nem látod. De érzed és tapasztalod. És kívánod. Igaz, hogy van 
mind ennek az ellenkezője is. Azt is tapasztalhatod. Nos hát, 
van feltámadott és élő Krisztus is, akit érezhetsz is, akit ha 
akarod láthatsz is és hihetsz is. Igaz, hogy tagadhatsz is.

Jézus tanítványai látták és hittek őbenne és azért örven
deztek és boldogok voltak. De Jézus maga mondotta, hogy sok
kal boldogabbak, akik nem látnak — már t. i. testi szemmel — 
és mégis hisznek.

3. Mikor aztán megértették a tanítványok, hogy a halál 
legyőzője, maga a diadalmas Megváltó áll előttük, akkor az Úr 
újra megszólalt: „Békesség néktek! Miképen elbocsátott enge- 
met az Atya, aképen én is elbocsátalak titeket!* Mintha azt 
mondotta volna: Én élek, ti is élni fogtok, ne nyugtalankodjék 
hát a ti szívetek. És aki énbennem hisz, ha meghal is é l ! Bíz
zatok, én meggyőztem a világot és én most már veletek leszek 
mind e világ végezetéig. Békesség néktek és ezzel a hitbeli 
bizonyossággá vált békességgel hirdessétek, hogy úgy szerette 
Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy 
nincs név, mely által meg kell az embereknek tartatniok, csak 
az én nevem.

Nagyszerű és világraszóló küldetés volt ez a tanítványok 
számára és hogy milyen fontos is volt egyúttal, mutatja az, 
hogy a küldetésben foglalt parancsot megismételte az Űr menny- 
bemenetele előtt is: „Menjetek el széles e világra és tanítsatok 
minden népeket!"

S hogy e nagy küldetést minél erőteljesebben végezhessék, 
azzal a hatalommal, mellyel csak a feltámadt Krisztus rendel
kezhetik. egy kimondhatatlanul nagy ajándékot, a Szentlélek 
erejét adta nekik, mondván: „Vegyetek Szentleiket! Valakiknek 
megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak, akiknek megtartjátok, 
megtartatnak". Erőt adott nékik a Szentlélek által a megfeszített 
és feltámadott Krisztus hirdetésére és hatalmat a bűnök bocsá
natára. De a Szentlélek ereje, mely az Atyától és a „rájuk 
lehelle" szó bizonysága szerint a Fiútól is származik: csak 
Pünkösd ünnepén vált hatékonnyá és nyilvánvalóvá rajtuk. 
Titokzatos összefüggés volt a feltámadt Krisztus rájuk lehellése 
és a Pünkösdkor alászállott Szentlélek között, melynek birtoká
ban bűnöket bocsáthatták és megtarthattak. De nem úgy, mintha 
a bfinbocsánat tisztára tőlük függött volna, mert bűnt valójában 
csak Isten bocsáthat meg, senki más a világon. Hanem úgy, 
hogy az apostolok, akik erre a Szentlélek által erőt és hatalmat 
nyertek, ezt a bűnbocsánatot, mint Isten üzenetét Krisztus ne
vében közvetíthetik. Mintha azt mondotta volna nékik az Űr: 
megadom néktek, mint az én küldötteimnek a Szentlélek által 
azt a hatalmat, hogy a bűnbánót megnyugtathassátok, hogy 
Isten megbocsát és a megátalkodottnak is megmondhassátok, 
hogy Isten Őnéki meg nem bocsát.
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A feltámadt Krisztusnak ez a nagy küldetése és ez a nagy 
ajándéka ma is birtokában van a keresztény Anyaszent egy háznak.

Az Anyaszentegyház ma is hirdetteti elsősorban a lelkészek 
által a megfeszített és feltámadott Krisztust, de hirdetteti a taní
tók, egyházi tisztviselők, mindenféle missziói munkások által is,, 
hogy csak egy név van, mely által megtartatunk. Sőt az anya
szentegyház reméli és elvárja, hogy minden egyháztag, akinek 
békessége vagyon a Jézus Krisztusban, hirdesse a Feltámadottat 
és róla bizonyságot tegyen alkalmas és alkalmatlan időben. Mert 
erre nézve nincsen különbség lelkész és nem lelkész között. 
Lelkész és nem lelkész egyformán tanítványa az Úrnak és egy
formán tagja a kér. anyaszentegyháznak. Te is az vagy, test
vérem, téged is elküldött az Úr az emberek közé és már a ke
reszteléskor arra kötelezett, hogy bizonyságot tégy Benne való 
hitedről, aminthogy erre a konfirmációban magad is fogadalmat 
tettél. Ne rejtsd véka alá azt a világosságot, melyet Ő adott 
néked. Ne tartsd magadnak azt a békességet, melyet ő  ébresz
tett benned. Hanem ha szülő vagy: gyermekeidnek, ha tanító 
és nevelő: a reád bízottaknak, ha egyháztag: hittestvéreidnek 
és az egyházon kívül állóknak hirdesd, hogy te láttad az Urat, 
mert szívedben, Isten Igéjében és az Úri Szent Vacsorában 
találkoztál vele. És hirdesd, hogy a feltámadáskor színről-színre 
is találkozni akarsz vele.

És kérjed ajándékul a Szentlelket, hogy ezt ne csak szó
val, hanem életed példájával is hirdethesd. Kérjed, hogy ennek 
hirdetésében meg ne lankadj, hanem hited erejével és életpél
dáddal szíveket nyithass meg a Feltámadott számára.

A bűnbocsánat hatalma pedig? Tudod, hogy az Anyaszent
egyház ezt is gyakorolja a Szentlélek által. Tudod, hogy ebben 
te is részesültél, valahányszor bűnbánó szívvel térdeltél az oltár 
előtt. És nem voltál-e boldog és nem támadt-e kimondhatatlan 
békesség a szívedben, mikor lelkipásztorod, az Anyaszentegyház 
megbízottja így szólt hozzád: „Én pedig, mint a mi Urunk Jé
zusnak hivatalos szolgája amaz ő szavai szerint: valakiknek 
megbocsátjátok bűneiket a földön, meg lesznek bocsátva a 
mennyekben is: hirdetem néked, igazán inegtérőnek Isten ke
gyelmét és bűneid bocsánatát az Atyának, Fiúnak, Szentiélek
nek nevében"?

És nem gerjedezett-e a szíved és nem határoztad-e el ma
gadban erősen, hogy ezután még jobban akarod az Urat hinni 
és még nagyobb hittel akarsz Róla vallást tenni, mikor hallottad 
az Anyaszentegyház feloldozását lelkipásztorod szájából: „Bízzál, 
igazán megtérő, bűneid megvannak bocsátva, az Isten újra ke
gyelmébe fogadott téged!"

És nem határoztad-e el magadban, mikor a bűnbocsánat 
hirdetése megkönnyebbüléssel és vigasztalással árasztotta el 
szívedet, hogy ezután sohase akarsz senkire se haragudni, 
mindenkivel békességben és szeretetben akarsz élni és minden
kinek, aki ellened vétkezett és vétkezik, tiszta szívből meg akarsz 
bocsátani ?
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És tudod-e, hogy a világmindenség legnagyobb csodája 
számodra ez a bűnbocsánat, melyben te is részesülhetsz s mely
ben embertársaidat te is részesítheted? És tudod-e, hogy ez is 
csak azért lehetséges, mert a Szentlélek munkálkodik közöttünk ? 
Mert Szentlélek nélkül nincs bűnbocsánat, hanem csak büntetés 
és boszuállás.

És tudod e, hogy minden, de minden, amiről az Evangélium 
bírt ád: az Úr halála és Feltámadása, a Szentlélek kiáradása 
azért történt, hogy bűnbocsánat lehessen? Hogy a mennyei Atya 
tégedet, elveszettet megtalálhasson és irgalmába fogadhasson?

*
Végezetül pedig, látod-e immár, hogy a Feltámadott nem 

azért jelent meg tanítványainak, hogy megdöbbenést és puszta 
csodálkozást keltsen, hanem hogy a megváltás munkájának el
végzéséről és minden hívőnek üdvösségéről a tanítványoknak 
is, nekünk is bizonyosságot adjon! Ámen!

Hering János
veszprémi lelkész.

A Pásztor arca.
Husvét ut. 2. vas.

János 10, 11—16.
Jézus arcképei között, amelyeket hűséges tanítványi sze

mek őriztek meg a világ számára, talán a legkedvesebb és a 
legmelegebb az, amelyik Jézust, mint a jó  Pásztort ábrázolja. 
Jézus arca olyan, mint a csiszolt gyémánt: akármelyik irányból 
hull is reá a figyelem fénye, tüneményesen ragyog és akár
melyik oldalról nézi is az ember, lenyűgöz szépsége égi vará
zsával. Ha tanítói arcát nézzük, amikor égi igazságok csodáit 
•öltözteti földi szavakba az ajka, éppúgy elámulunk, mint egy
szer a hallgató tanítványok a Genezáret tó partján. Amikor 
próféciák szent tüze gyullad ki a szemében, akkor ettől a tűztől 
a leghidegebb szívek is lángra lobbannak és megvilágosodnak, 
mint ahogy a villanyáram érintésére sötét, alvó szobák egy
szerre felébrednek és fénybe borulnak. És szép ez az arc, ami
kor a csodák kapujában áll; amikor szemébe néz a látóvá lett 
vaknak, amikor biztatva indítja útnak a bénát, amikor puha 
kenyeret ad az éhezők kezébe. Szép, amikor imádkozik és nin
csenek szavak arra. milyen az arca akkor, amikor főpapi áldo
zatát bemutatja a Golgothán. De mégis, amikor pásztori arcára 
nézünk, úgy érezzük, mintha minden arcából lenne itt egy szent 
vonás, valami meleg összhangban egyesítve és mutatva a sze
retet örökszép Jézusi arcát.

„Én vagyok a jó pásztor* — mondja magáról Jézus és 
mi látjuk a képet. Friss, üde legelő a tavaszi domboldalon ..  
a békésen legelésző nyáj. . .  kicsi tehetetlen bárányok selymes 
gyapjával játszadozik a napsugár. . .  És a kék ég sátora alatt
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ott áll, vezeti, vigyázza, őrzi és szereti nyáját a pásztor... 
A jó pásztor, akinek nincs más célja, mint ez a nyáj, Aki kicsi 
bárányokért él, aki velük van napsütésben és viharban, aki 
nem hagyja el őket sohasem. És már kezdjük boldogan meg
érteni Jézus pásztori arcának drága vonásait.

A jó pásztor örökké a nyája mellett van. — Jézus nem 
hagy el soha. Az elmúlás szomorú törvénye keserű igazságra 
tanította meg az embereket: egyszer mindentől és mindenkitől 
elbúcsúzunk. Az esztendők elsuhannak mellettünk és mire ma
gunkra eszmélünk, már látjuk, hogy szegényebb lett a tarso
lyunk. Emberi szívek, akikben bizlunk, akikre a holnapok házait 
építettük, vagy elhagytak, vagy elvitte őket tőlünk a halál. 
Jézus mindig mellettünk marad. Pásztori arca már ott ragyog 
a keresztvíz csöppjeiben és kicsi gyermekek esti imájára már 
Ő borítja az álom puha takaróját. Az édesanyák aggódó tekin
tetében az Ő pásztori arca néz szeretettel a kicsi bárányokra 
és az édesapák kézfogásában, biztató kézszorításában, intő sza
vában a pásztor vezeti szebb legelők felé a szeretett nyájat. 
Templomok áhítatában Jézus nyitja meg az élet forrásait a 
szomjúság előtt. Örömök napsugarát Ő küldi felénk és viharok 
idején Ő vezet az egyetlen menedékhely: az Isten közelsége 
felé. Kisértések szakadékai előtt az Ő szava figyelmeztet és az 
eltévedt juhokat magához hívja megtérésre keresztje kinyújtott 
két karjával. A halál fekete völgyén nincs mellettünk más, mint 
Ő és az örök akol küszöbét csak az Ő kíséretében lépheti át a 
hazatérő ember. Milyen jó hallani a hívő léleknek, hogy soha 
sincs egyedül, hogy életen halálon át kiséri Jézus — a jó pásztor.

A jó pásztor nemcsak mindig együtt van nyájával, hanem 
ismeri is az övéit. A jó pásztor előtt nincsenek a nyájnak titkai. 
A jó pásztor minden bárányt ismer. — Jézus ismer engemet. 
Ismeri örömeimet. Tudja, milyen virágok felé szállnak színes 
lepkék: az álmaim. Tudja, milyen vágyak vonzanak és visznek 
a kívánságok hegyoldalain. Tudja, hogy szomjas vagyok és sze
retnék eljutni ahhoz a sziklához, ahol a boldogság forrásából 
örökké meríthet a lelkem. — Ismeri a bánataimat is. Nem lehet 
felettem olyan felhő, amelyik az Ő arcára is ne vonna árnyékot 
és nem hullhat ki egyetlen könny sem a szememből, amit ne 
kisérne az Ő tekintete. Tudja a titkos gondomat és elrejtett 
gondolatomat. Tudja, hogy milyen keresztek vannak a vállaimon 
és milyen tövisektől vérzik a szívem. — Ismeri a bűneimet is. 
Tudja a pillanatot, amikor messze mentem, amikor eltévedtem, 
amikor elbuktam. Nemcsak azt az arcot látja, amit másoknak 
mutatok, vagy amit magam előtt szeretnék látni, hanem az iga
zit, azt, amit besároztam, amit elcsúfítottam, amit tönkre tett 
végzetes eltévelyedésem: a bűn. Jézus az egyetlen, aki tudja, 
ki vagyok és mégis szeret, mégis utánam jön, mégis meg akar 
menteni, „mert a jó pásztor életét adja a juhokért.*

A  jó pásztor nemcsak ismeri, de gondot is visel a nyájra. 
A  pásztor gondviselése abban nyilvánul meg, hogy éhséget és
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szomjúságot megelégít és oltalomról gondoskodik. — Jézus a jó 
pásztor, mert megelégíti az övéit. Nemcsak kenyérrel, hanem 
égi értékekkel. Jézus pásztorolása csodákat teremt. Neki gondja 
van éhezőkre és betegekre, szegény koldusokra és a pénzét 
számláló gazdag jövőjére. Ő könnyeket szárít fel és halottakat 
támaszt fel. Közelében mindenki megelégíttetik. Jézustól még 
senki sem ment el üres szívvel. Aki egyszer találkozott Vele, 
annak átváltozik az élete. Különösen és csodálatosan. Úgy, 
ahogyan a nap táplálja titkon a földet és csókjára tavasz szü
letik a télből. Beszélik az utazók, hogy a Sahara homoksivatag
jában sokszor találnak egy-egy hatalmas, magányos pálmafát. 
Körötte semmi élet. Még csak egy kis fűszál sincs. Homok min
denütt. Sokat kutattak utána, hogy honnan lehet a pálmafa ereje 
ott, ahol egy fűszál sem tud megmaradni. És akkor rájöttek, 
hogy a homok alatt a mélyben források vannak. A fűszál nem 
ér le odáig, tehát elpusztul, de a pálmafa lefurja gyökereit s a 
mélységből felhozza az életerőt. Az életünk szükségtől izzó for
róságában, gondjaink forró homokja alatt csodás forrásokhoz 
vezetget Jézus. Akinek élete eléri a forrásokat, megerősödik, 
kivirágzik, ég felé emelkedik és viharok sem tudják többé ki
szakítani, mert a források megerősítik az örök életre. Jézus jó 
pásztor, aki az örökélet forrásaihoz vezeti az embert.

A jó pásztor értékéhez tartozik az is, hogy vezeti és irá
nyítja a nyájat. Amíg nappal van, addig kies legelőkre, dús 
rétekre, gyönyörű vidékeken át, ha pedig leszáll az alkony, 
akkor csendesen hazavezeti, ahol békesség, ahol nyugalom, ahol 
szelid álom várja a hazatérő és megfáradt nyájat. — Jézus a 
jó pásztor így vezet minket is gyönyörű vidékekre. Amíg nap
pal van, amíg tart az élet, Jézus vezet el a jóság vidékeire, 
ahol a szeretet tavasza kivirágzik és égi jóság illata tölti be a 
levegőt. Ő vezet el az áldozat magaslataira, ahol a hősiesség 
vérpiros virágai szinesítik az ártatlanság fehér havasait, ahol 
boldog áldozatok tüzéből előcsillan az újjászületett élet fénylő 
aranya. — Jézus vezetése mellett mindenki céljához ér. Jönnek 
a bűnösök, akik már nem bírják tovább a nyomorúságuk szeny- 
nyes iszapját, akik szeretnének újra tiszták lenni, szeretnének 
újra hazamenni, de már nem tudnak elindulni, már nem is látják 
az utat haza felé és ha látják is, nincs erejük egy mozdulatra 
sem és húzzák őket a mélybe az eltévedt élet hínárjai. Jézus 
segít rajtuk és elvezeti őket a bűnbánat és a hit új utai felé. 
Jönnek a bánatosok, akiknek a szívük vérzik és Jézus a jó 
pásztor kiveszi a tövist és ölébe veszi a szenvedő bárányokat. 
Jönnek a gyengék, az ingadozók, a tehetetlenek és Jézus mel
lett hősökké lesznek. Ő nemcsak vezet, de célt is ad: „Én va
gyok a z u t . . . “ Vele úgy száll a lélek a magasságok felé, mint 
a léghajó, amelyikből kihullanak a homokzsákok. Jézus vezetése 
alatt kihullanak az életünk terhei, fölösleges gondok és aggo
dalmak, panaszok és kétségbeesések homokzsákjai és mi bol
dogan szállunk át a levegőégen, mint a madár, amit most eresz
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tettek ki kalitka börtönéből. Ha pedig a nappalnak vége van 
és egyszer bealkonyodik az élet a sír sötét éjjelébe, akkor Jézus 
az, Aki hazavezet. Haza az Istenhez, ahol csend van, ahol béke 
van, ahol az igazakat, a jókat haza várja örök álomra az Isten. 
Milyen boldogság nekünk hallani, az élet tétováinak, fáradtai
nak, hogy Jézus vezet minket, van célunk és utunk nem vész 
el, hanem egyszer bekanyarodik csendesen örök hazánk égi 
otthona felé.

íme így áll előttünk Jézus — a jó pásztor, aki azért teszi 
mindezeket, mert szeret, kimondhatatlanul szeret! De erre a 
szeretetre válaszolni kell 1 Azt mondja Jézus: „ . . .  az én juha- 
im hallgatnak majd az én szómra. . Hallgass Reá. Nem lehet 
soha olyan pásztorod, mint Ő. Légy hűséges, engedelmes bárá
nya ! Vidd magaddal arcának ezt a ma látott képét. Ez talán a 
legszebb kép, amit láttál. Szorítsd a szívedhez a jó  Pásztor 
arcát és meglátod, amíg halad az életed a múlandóság változó 
vidékein át, a szemed tele lesz hálakönnyel, amíg mondod bol
dog vallomásod: „Az Úr az én őriző pásztorom!" — Ámen.

Friedrich Lajos
kecskeméti hitoktató-lelkész.

Ólomkatonák.
(Sajtóvasárnapi gyerm ekistentiszteletre)

Kolossá 4, 16.
Mikor olyan gyermek voltam, mint most ti, rajongva sze

rettem az ólomkatonákat. Akkor még nagyon divatos játékszer 
volt. Ha csak szerét ejthettem, meg-megnéztem a játékbazár 
kirakatában a gyönyörű, színes ólomkatonákat. Még éjjel sem 
hagytak nyugton, akárhányszor álmodtam róluk. Álmomban 
megelevenedtek. A  zászlótartó meglobogtatta merev zászlaját, a 
vezénylő tiszt suhintott egyet kardjával s megindultak kifelé a 
kirakatból az utcára. Mentek, szinte véget nem érő sorokban s 
én szívdobogva néztem a színes, eleven ólomkatonákat.

De ez a rajongás csak addig tartott, amíg egy nyári nagy
gyakorlat alkalmával egy valóságos gyalogezred át nem vonult 
városkánkon. Elől ment a rezesbanda s utána még az ólom
katonáknál is szebb eleven katonák, lábhoz feszülő zsinóros 
kéknadrágban, csákójukon cserfalevéllel.

Azután ez is megszokott lett. Napról napra felvirágozolt 
menetzászlóaljak masíroztak az állomásra. Az ország belsejéből 
szüntelenül robogtak a határ felé az egyre szürkébb katona- 
vonatok.

Milliós hadsereg vonult el a szemünk előtt.
Végül keserves tapasztalatok árán megtanultuk, hogy ezek

nél is van félelmesebb hadsereg, az ólomkatonák hadserege.
Ó nem a gyermekkori játék-ólomkatonákra gondolok!, 

hanem a sajtó ólomkatonáira, az ólombetűkre. A világháborúban
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nekünk nem az élő katonák voltak veszedelmes ellenségeink, 
hanem a sajtó ólomkatonái, ezek verhetetlenek voltak. Ellensé
geink a harctéren, a harctér mögött, röplapokon hazug híreket 
terjesztettek s ezzel csökkentették a katonáink harci kedvét. Bent 
az országban lelkiismeretlen újságok útján lazították a fegyelmet, 
a törvénytiszteletet. Külföldön, semleges országokban hírlapok 
útján a legvadabb híreket terjesztették rólunk s reánk haragí
tották a velünk érző semleges népeket is.

A betűk segítségével összeroppantottak minket, elrabolták 
országunk kétharmadát. Mi igazán a saját kárunkon tanulhattuk 
meg, hogy a nyomtatott betűnek milyen nagy hatalma van.

Pedig a betű Istennek egyik legnagyobb áldása. Az emberi 
gondolatot, beszédet megrögzíti, továbbítja, örökíti az utódoknak.

Istennek örökértékű kijelentéseit is a betű őrizte meg a mi 
számunkra. A Biblia, amint tudjátok, Istennek Írott kijelentése. 
S a Biblia éppen a nyomtatott betű segítségével lett az egész 
világ szentkönyve. Jézus Krisztus maga nem írt számunkra 
semmit, de műve, Istenországának terjedése el sem képzelhető 
az írás, a betű nélkül. Az apostolok, de különösen Pál apostol 
nagy súlyt helyezett az írásra. Barátai, tanítványai gyakran 
elmaradtak tőle, vagy cserben hagyták, de a betűk hűséges 
munkatársai maradtak s még a börtön mélyéből is vitték az 
apostol üzenetét, bátorítását, lángoló hitét a távolban élő hívek
hez. Pál kezében a betű hatalmas fegyver volt.

Luther Márton is megérezte a betű jelentőségét. Akkor 
már nyomtatott betűk voltak. Ezek a nyomtatott betűk vitték 
diadalra Krisztus ügyét a reformációban.

Hazánkban az első reformátorok szintén a betűk seregével 
hódítottak. Úgyszólván mindegyiknek volt saját, kézi nyomdája, 
így nem csak szóval, hanem a betű hatalmával is terjeszthették 
az evangéliomi vallás igazságait.

Újabb időben sajnos, egyházunk nem tudta érvényesíteni 
a betű hatalmát. Míg külföldön hatalmas evangélikus irodalom 
fejlődött ki, nálunk szánalomraméltó visszaesés következett be. 
Amíg a római kath. egyház és a vallástalan sajtó elárasztja 
országunkat különféle lapokkal, könyvekkel, iratokkal, nékünk 
alig van egyházi irodalmunk. Pedig a betű, az ólombetű nagy 
hatalom. Aki ezzel a hadsereggel rendelkezik, az előbb-utóbb 
diadalmaskodik. Nekünk is össze kell fognunk s a meglévő 
egyházi lapunkat, most már országos lapot, a Harangszót min
den erőnkkel támogatnunk kell. Ebben az országban egy fél
millió evangélikus él. Ha minden evangélikus csak egyetlen egy 
pengőt áldozna egy évben az evangélikus sajtóra, akkor nem 
•kellene féltenünk egyházunk sorsát, a szórványokban élő evan
gélikusokat.

Gyakran van alkalmam látni, micsoda változást idéz elő 
szórványban a Harangszó.

Hogyan elevenednek meg, akik távol élnek evang. gyüle
kezetektől, milyen sóvárogva várják hélről-hétre.
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Olyan a hatása, mint a rég látott szülőfalu harangjának^ 
csengése, bongása!

Ugyanígy van a naptárakkal is. Milyen kevés házban,, 
evangélikus házban van Luther Naptár! Pedig a betűn keresztül 
titkos erők működnek, melyek eltaszítanak vagy odavonnak 
Krisztushoz, anyaszentegyházunkhoz.

Kedves Gyermekek! Ne engedjétek, hogy ellenséges ólom
katonák legyőzzenek bennünket! Ámen.

Havasi Dezső
ifjúsági lelkész.

A  keresztyén ember öröme.
Husvét ut. 3. vas.

János 16, 16—23a.
Ennek a vasárnapnak az ősi elnevezése: jubilate, ami 

annyit jelent: örvendezzetek! Ez a vasárnap tehát az öröm 
vasárnapja. Mikor ezt a mai napra rendelt szentleckét olvassuk, 
első hallás után arra kell gondolnunk, nem jó az elnevezés,, 
vagy nem jó erre az ünnepre a szentlecke; hiszen itt búcsú
záéról van szó, s olyan tompa komorsággal hangzanak ezek a 
szavak, mint a gyászmenetben a fekete posztóval betakart do
boknak a bánatos hangjai.

Valóban mélységes fájdalom sajog ezekben a szavakban: 
egy kevés idő és nem láttok engem. . .  sírtok ti és jajgattok.. .  
Miképen azonban a sötét háttér csak élesebben világítja meg 
a művészi kép vonásait, vagy amint a sötét éjszaka vándora 
boldogan köszönti a homályon áttörő csillagfényt, úgy itt is 
áttör az öröm és csillogóvá teszi a könnyes szemeket, ragyogóvá 
a bánatos orcákat, hiszen csak egy kevés ideig tart minden,, 
elmúlik a szomorúság, mert. . .  ismét meglátlak majd titeket 
és örülni fog a ti szívetek és senki el nem veszi a ti örömötö
ket . . .  Hát kell ennél tisztább, diadalmasabb öröm, mint ami 
itt tündöklik Jézus szavaiban. A válás fájdalmát, a viszontlátás 
maradandó gyönyörűsége váltja fel. Ez pedig a keresztyén em
ber legnagyobb boldogsága, hiszen ez soha sem múlik el. Való
ban méltó a mai vasárnap elnevezése: az öröm vasárnapja,, 
mert a legteljesebb örömöt hirdeti.

*  *
*

Tele van ez a szentlecke édes biztatással. Azt mondja 
nekünk, egy kevés ideig tart a fájdalom, a bánat, a szenvedés.

Mi azt szoktuk meg, hogy az öröm órái elröppennek, a 
fájdalom percei pedig ólomlábakon járnak. A boldog ember 
életében elsuhannak a napok, elrepülnek az esztendők, mig a 
szenvedő egy átvirrasztott éjszakán esztendőket él át s a gyöt- 
relmes évek mintha az örökkévalóságot jelentenék. Az öröm. 
megszépíti, a fájdalom pedig eltorzítja a vonásokat. Látjuk ezt
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a lélek arculatán is. A fájdalmakat hordozó ember tele van 
keserűséggel, panasszal. Türelmetlenségében irigységgel tekint, 
a nálánál különb helyzetben élő embertársára. Az elégedetlen
kedő ember forradalmi lázban ég, meghasonlik Istennel, önma
gával és környezetével. Könnyű, kényelmes, élvezetekben meg
elégedett életet szeretne élni s ha ezt nem érheti el, legalább 
ne legyen szenvedése, ne kelljen bajokat hordoznia.

Milyen józan életbölcseség szól hozzánk Jézus szavaiban : 
egy kevés i dő . . .  Igen, egy kevés ideig tart itt valóban minden. 
Az öröm gyorsan elmulónak, a szenvedés kibírhatatlanul hosz- 
szantartónak tűnik fel, pedig csak látszólagos az egyik is, meg 
a másik is. Egyaránt egy kevés ideig tart úgy az egyik, mint 
a másik. Nincsen örömtelen szenvedésben és nincsen szenvedés- 
telen örömben eltöltött emberi élet, mert elválhatatlanul össze
tartozik a kettő; váltogatja egymást, kerülgeti és kisérgeti egy
mást. Egyik se tart örökké. Hiába szeretnénk marasztalni a 
boldogságot, mégis eltávozik és hiába szeretnénk elűzni a szen
vedést, az mégis itt marad, ha nem nálunk, akkor közelünkben. 
Béküljünk meg a megnyugvást adó gondolatban: egy kevés 
ideig tart alapjában véve minden, hiszen az örökkévalóság nagy 
óráján mérve olyan nagyon-nagyon kevés idő még a hosszú 
élet is. Ha ezzel megbarátkozunk, akkor az eltorzult vonások 
kisimulnak, a zúgolódás elnémul, a panasz elhalkul s áthatja a 
sötét, hideg szívet is a világító és melegítő fénysugár: a Jézus 
ajkairól hangzó vigasztalás: egy kevés idő . . .

Mennyi komoly előkészítés van e néhány röpke szóban. 
Aki ma boldognak érzed magad, légy készen arra, hogy a bol
dogság órái tovasuhannak, akinek könnyű az életút, légy készen 
a rögös utón való járásra is. Béküljetek meg azzal a gondotattal, 
hogy nehéz terhet is kell hordanotok, erősítsétek hát magatokat 
a kereszthordozásra. De ti is, akik a betegség gyötrelmeit szen
veditek, legyetek türelemmel, bízzatok és imádkozzatok, elmúl
nak a gyötrelmes napok, akik szenvedésteljes utakon jártok,, 
reménykedjetek, csak egy kevés idő és kisüt felettetek is a ke
gyelem áldott napja.

íme a múló idő változásában ez a keresztyén ember örömet
* **

Az emberek lelki világában igen erős volt mindég az ú. n. 
hasznossági elv. Azt tartották és tartják fontosnak a legtöbben,, 
ami kellemesnek, jónak mutatkozik, ami hasznot biztosít a szá
mukra. Sokan így szeretnék felfogni a keresztyénséget i s : any- 
nyit ér nekem a keresztyénségem, amennyi előnyt tud biztosí
tani a számomra, annyira becsülöm a vallásosságomat, ameny- 
nyire hasznosnak bizonyul nékem. Azért tartom szükségesnek 
az erkölcsöt, mert én ebből kedvező állapotot remélek magam
nak. Azért óhajtok vallásos lenni, hogy Istennel jó viszonyban 
lehessek s joggal igényelhessem az áldásait. Különböző formák
ban ezerszer találkozhatunk ilyesféle felfogásokkal nemcsak 
másoknál, hanem még magunkban is.
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Ismerek a közelemben egy embert, aki azon a réven jutott 
álláshoz, mert eltagadta, hogy evangélikus; ha bevallotta volna 
őszintén, akkor talán még tovább kellett volna állásra várakoz
nia. Hallottam olyan megjegyzést egy leány ajkairól, hogy nála 
bizony nem akadálya a vallás az ő férjhez menetelének, tehát 
valósággal felkínálta, hogy ő hajlandó az egyházának hátat 
fordítani azért, hogy férjhez mehessen. Egy anya így fakadt ki 
 a gyermeke halála után: köszönöm én az Istennek az olyan 
szeretetét, mely fájdalmat okoz. Egyik komolyan vallásos egy
háztagnak a nem evangélikus felesége pedig így panaszkodott 
előttem, mikor a férje súlyos beteg volt: ilyen jó embert hogyan 
is sújthat az Isten ennyi fájdalommal. Még sok példát hozhatnék 
fel arra, mennyire tévesen fogják fel az emberek a keresztyén 
-vallásosság értékét, mikor a gyakorlati hasznosság elvéből indul
nak ki. Nem szeretném, ha a szavaimból arra következtetne 
valaki, hogy a keresztyénség a hasznosság mérlegén igen köny- 
nyünek találtatik, mert ott is megvan a súlyos értéke, de a 
komoly keresztyénség sokkal több, mint csupán hasznosság és 
méltatlan a keresztyénséghez, ha csupán a hasznosság könnyű 
fajsúlya szerint mérlegelik. Jézus sokkal többet kíván és sokkal 
többet vár, de sokkal többet is nyújt.

Legyünk tisztában azzal, hogy Jézus soha se Ígérte a kö
vetőinek, hogy csupa virág, csupa dal, csupa gyönyörűség, 
csupa mosoly és vidám kacagás lesz az osztályrészük, ha hozzá 
szegődnek. Bizonyos, hogy ezt szeretnék az emberek! Jézus 
szavaiban azonban épen az ellenkezőjét helyezi kilátásba a kö
vetőinek. A sok ilyen mondása közül itt van egy igen erős: 
sírtok ti és jajgattok, a világ pedig örül. Milyen kiegyenlíthe- 
tetlen ellentétet állít fel Jézus a tanítványai és a világ között. 
Azoknak a lelkében a megrázó fájdalom, itt ugyanakkor a ki
törő örvendezés. Bizony sokszor kellett érezniök szívettépő fáj
dalmat a hívő keresztyéneknek, amikor a világ tobzódó örömeit 
látták. így van ez ma is. Nemcsak nem vesz részt ebben, vagy 
ezekben a keresztyén, de valóságos gyötrő fájdalmat érez fölöt
tük. Minél jobban tombol a világ ledér örömeiben, annál jobban 
szaggatja a Krisztus követőjének a szívét a fájdalom.

Ezt azonban egészen természetesnek kell találnunk. Jézus 
vallása ugyanis egészen más, mint a világ felfogása. Egészen 
mást kíván a követőitől, mint a világ a maga rabszolgáitól. 
Szenved itt a keresztyén ember, mert súlyosan érzi és hordozza 
a Sátánnak az embereken keresztül érvényesülő sok támadását, 
szenved, mert érzi és hordozza a saját bűneinek a terhét és 
érzi, hordozza az Istentől reá mért megpróbáltatásokat. Imád
kozó lélekkel és bizodalmas hittel jár a szenvedésteljes utakon, 
mert tudja, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra 
van. (Róm. 8, 28.) Minden szenvedésük olyan, mint a vajúdó 
asszony áldott fájdalma, mely után az anyai örömök boldogsága 
következik. A hittel hordozott szenvedés már nem is mardosó 
kín és vergődő gyötrelem, hanem megnyugtató bizonyságtevés,
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tehát áldások forrása. Az élet nehéz útjain járó ember ismeri 
meg az élet mélységeit és magasságait, tanulja meg az élet 
értelmét, szerzi meg a komoly életbölcseséget, látja meg a fele
baráti szeretetben felfogott hivatás szépségét és az Isten akara
tának szolgálatában feláldozott élet fenségét.

A szenvedésnek sehol meg nem szerezhető áldott tanul
ságai vannak, ha Jézussal járunk, ha engedjük, hogy ő segítsen 
el hordozni velünk együtt azokat. Nem irigyeljük hát a világ 
örömeit, nem fáj a szívünk utánuk, de fáj a szívünk azokért, 
akik abban elmerülnek. Tudjuk, hogy a Krisztussal és Krisztus
ért szenvedőkre boldog öröm következik.

íme, ez a keresztyén ember szenvedésének az öröme!
* **

Nagy igazságot mondott Luther, amikor azt állította a hit
ről. hogy ez által lesz az ember mindeneknek ura. A mi hitünk 
a Krisztus szeretetéből indul ki és ide tér vissza is. Ez által 
leszünk élő közösségben a mi Urunkkal. Jézus maga ezt a kö
zösséget a legnagyobb öröm forrásának mondja. Mikor a tanít
ványok meglátják Őt és Ő is meglátja a tanítványait, ez az 
öröm lesz az állandó, meg nem szakadó boldogság. A feltáma
dott Krisztus adja ezt egyedül az Ő követőinek. Ha ezt elérik* 
nem lesz több vágyuk, nem lesz semmi hiányérzetük, nem is 
lesz több kérdésük, mert Jézusnál mindent elérnek és megkapnak.

Nem volt még soha Krisztusnak olyan követője, aki bol
dogtalan lett volna. Boldogtalanná tehet a vagyon bírása vagy 
annak hiánya, nem ad maradandó boldogságot se a tudás, se 
a siker, sőt még az emberek szeretete sem. Mindegyik töké
letlen, mindegyiken ott van az idő bélyege, tehát egy kevés 
ideig tartó. Jézus bírása azonban teljes és maradandó boldog
ságot ad.

Hogyan lehet ezt elérni? Akkor lesz a tied Jézus, ha te 
az ö v é  leszel, ha ő lesz számodra a legelső és minden, ha Őt 
szereted, Aki előbb szeretett téged és életét adta éretted a gol- 
gothai kereszten. Ez a szeretet azután a szívedben hitté magasz
tosul: hiszek a Jézus Krisztusban, Megváltómban, Istenemben,.

Ez a keresztyén ember öröme a hitében!
* *

*

Ismeritek mindannyian a Luther-rózsát, amely Luther pe
csétje volt. Legbelül a kereszt, azután körötte a szív, e körül 
a rózsa, mely mögött tövisek látszanak, átfogja ezt a kék ég 
és bearanyozza a keret. Az értelme az, ha hit van a szívben*, 
akkor az ember a szenvedések tövisei között is az öröm rózsáin 
jár, mert feléje hajlik égboltozatként az Isten kegyelme és át
fogja az Isten végtelen szeretete.

Bizony örömteljes a keresztyén ember útja! Ámen.
Marcsek János

ózdi lelkész.
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Az Igazságnak Lelke.
Húsvét ut. 4. vas.

János 16, 5—15.
Mindnyájan szeretnénk boldogok lenni. Ezért küzdünk, 

verejtékezünk. Egész életünk nem más, mint boldogságkeresés. 
Legtöbbször csak keresés, de nem találás. Hogy így van, bizo
nyítja a tapasztalat. Az emberek nagy többsége boldogtalan. 
Ennek oka az, hogy sokan csupán földi boldogságot keresnek, 
a mennyei boldogsággal mit sem törődnek, pedig az előbbit csak 
az utóbbi biztosíthatja; a mennyei boldogságot viszont egyedül 
Krisztus adhatja. Jó volna, ha egyszer már belátná a világ, 
hogy Jézus Krisztus nélkül nincs, nem is lehet boldogság.

Bizonyára ezt tudva szomorodtak úgy meg a tanítványok, 
mikor Jézus búcsúzott tőlük. Méltán töltötte el szívüket a bánat, 
hisz a Jézussal együtt átélt idő számukra az igazi örömök ideje 
volt. — Aki nekünk örömöt szerez, azt szeretjük, ahhoz ragasz
kodunk, attól elválni nem akarunk s ha mégis el kell válnunk, 
panaszkodunk, kesergünk. S annál nagyobb a fájdalmunk, minél 
nagyobb a szeretetünk. — Elgondolhatjuk, mennyire lesújtotta 
a tanítványokat Mesterük búcsúzása. Jobban szerették Őt, mint 
bárkit, bármit a földön. Miután mindenüket elhagyva, szolgála
tába állottak és végtelen szeretetét megtapasztalták, Nélküle el 
sem tudták képzelni életüket. Óh, hogyan figyelhettek jóságos 
arcára, mint véshették szívükbe drága szavait, hogyan kapasz
kodhattak ígéretébe: „Ha el nem megyek, nem jő el hozzátok 
a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok."

S minden úgy történt, ahogyan Krisztus mondotta. Ő el
ment, a világ bűnéért megfeszíttetett. De a megfeszíttetést kö
vette a feltámadás. Nagypéntek gyászára húsvét öröme követ
kezett. Amilyen nagy volt a tanítványok szomorúsága Mesterük 
halálán, oly nagy lett örömük feltámadásán. — Mindez azonban 
akkor nyert számukra igazán értelmet, amikor eljött hozzájuk 
a Vigasztaló, azaz, amikor kitöltetett rájuk a Szentlélek, aki 
minden igazságra elvezérelte őket. Akkor lettek valójában Krisz
tuséi, Krisztus akkor vált elidegeníthetetlen tulajdonukká s ak
kor kezdődött meg életükben az az igazi boldogság, melyet nem 
tudott többé megzavarni senki és semmi s amelynek a földi lét 
határán sem lett vége, mert Krisztus által eljutottak az örök 
üdvösségre.

A Lélek minket is igazságra vezérel s ennek szükségkép
peni következménye lesz az igazi boldogság.

I. Igazság nélkül nincs élet. Ha fogy az igazság, sorvad 
az élet; ha megszűnik az igazság, elhal az élet. S ez a meg
állapítás áll az egyes emberre és a közösségekre nézve égy- 
aránt. Vájjon nem panaszkodjuk-e sokszor egyéni, egyházi és 
nemzeti szempontból: „Nincs igazsági"?

1. Mennyire jogos ez a panasz az egyén szempontjából. 
—  Aki látó szemmel jár a világban, észreveszi, hogy majdnem
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minden ember álarcot hord. Mást mutat, mint ami lelkében van. 
S kiki elhiteti magával, hogy olyan, amilyennek állítja magát. 
Jó ember. Természetesen senki sem elégszik meg azzal, hogy 
 csak maga tartsa magát jónak, elakarja fogadtatni ezt a véle
ményét másokkal is. Lehet ugyan, hogy ez nem is tudatos félre
vezetés ; a hiba gyakran az, hogy az ember nem ismeri önmagát. 
De hogyan is ismerné, hisz, amíg mindenki éles szemmel figyeli 
embertársai életét és szigorúan bírálja másoknak minden csele
kedetét, addig csak kevesen néznek önmagukba is, nagyon ke
vesen vizsgálják saját tetteiket, saját életüket. S e kevesek is 
rendszerint elfogultak magukkal szemben.

Mondd csak, ha hallasz vagy olvasol egy-egy rablásról, 
gyilkosságról és egyéb gonosztettekről, nem arra gondolsz-e, 
derüljön ki az igazság s a bűnös bűnhődjék? Ugye büntetést 
kívánsz minden bűnösre ? Azt hiszem, még a bíróság Ítéletét is 
mérlegeled s ha véletlenül kisebb a büntetés, mint amilyenre 
számítottál, ott van ajakadon a megállapítás: „Nincs igazság!"

Hadd kérdezzem meg tőled, testvérem, hogyan állasz a 
magad megítélésével? Ugyanolyan mértéket használsz-e, mint 
másoknál? Nem vagy-e elnézőbb? Ne sértődj meg, azt mond
ván : nem raboltam, nem gyilkoltam, engem nem lehet a gonosz
tevőkkel egy napon említeni, ha van is hibám, mégis csak jó 
ember vagyok. Ez a felfogásod magadról. De tudod, hogy már 
embertársaid sem látnak éppen olyannak téged, mint magad. 
S vájjon milyennek lát Isten? Az ember csak azt nézi, ami 
szeme előtt van, de Isten azt is látja, ami a szívben van, pedig 
„Az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva." 
(Móz. 8, 21.). Ha jól megismered magadat, Pál apostol vallomá
sára nyílik ajkad: „Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a 
testemben jó" (Róm. 7, 18.). — Vajha mindenki eljutna erre a 
vallomásra 1 Hisz ez felel meg az igazságnak.

Erre az igazságra a Lélek, Krisztus Lelke vezeti el az 
embert. Lerántja az álarcot, megmutatja a valót. S amikor bűn
tudatra ébreszt, az addig talán alvó lelkiismeretet is felébreszti. 
Látod világosan, érzed határozottan, hogy bűnös vagy, de már 
terhedre van a bűn. Megérted, hogy minden bűn abból ered, 
hogy az ember nem hisz Krisztusban, nem fogadja be Igéjét, 
nem teljesíti akaratát. A Lélek által tudod azt is, hogy a bűn 
rettenetes következményekkel jár, ha meg nem szabadulsz tőle. 
Lelked megremeg, szíved nyugtalankodik, keresed bűnödre a 
bocsánatot, új életre vágyódsz.

Krisztus Lelke tovább munkálkodik. Nem csupán azt akarja, 
hogy bűneid miatt gyötrődj, hanem igaz bűntudat, őszinte bűn
bánat után új életre vezet. Ezt másképpen úgy is mondhatnám, 
az Igazsághoz vezet, vagyis, mivel Krisztus az Igazság (Jn. 14, 
6), Krisztushoz vezet. Hiszel Benne. Hálás vagy Néki, hogy 
meghalt éretted, hogy Magára vette bűneid büntetését, hogy 
elvette a halál félelmét, hogy megtörte az ördög hatalmát. Hálád 
abban nyilvánul meg, hogy gyermeki bizodalommal Krisztusra
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bízod ügyedet, Néki adod életedet. Minderre a Lélek, az igaz
ságra vezető, az Igazsághoz vezető Lélek képesít. Erről tesz 
bizonyságot Luther Mártonunk, midőn a 3. hitágazat magyará
zatában azt mondja: „Hiszem, hogy saját értelmemmel, vagy 
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, 
sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evan- 
géliom által, ajándékaival megvilágosított, az igaz hitben meg
szentelt és megtartott." — Áldd a Lelket, áldjuk a Szentlelket 
a hívásért, a Krisztushoz vezetésért!

2. Amint az egyes ember a Lélek vezetése nélkül nem 
juthat el Krisztushoz, nem találhatja meg az igazságot, úgy a 
közösségeket is csak a Lélek vezetheti Krisztushoz. Benne az Igaz
sághoz. Krisztus nélkül a közösségek sem élhetnek igazságban.

Figyeld meg pl. a kér. felekezetek életét. Sok szomorú 
jelenséget fogsz látni. Különösen mi, kisebbségi egyház, szen
vedünk sok igazságtalanságot. Mellőznek, háttérbeszorítanak 
bennünket. Hányszor kérdezhetnénk: „Hol a krisztusi szeretet?"

Annyi bizonyos, hogy, amíg az egyes felekezeteket nem 
a Lélek vezeti, addig egymás ellen harcolnak, egymás megsem
misítésére törekesznek. A Lélek elvezetheti az egyházakat is 
az igazságra s akkor nem néznek egymással farkasszemet, ha
nem mindegyik a maga portáján végzi nemes hivatását. — Kér
jük Krisztus Lelkét, hassa át az egyházakat, tegye virágzókká 
a gyülekezeteket! A mi gyülekezetünket is l

De munkálkodjék a Szentlélek a nemzetek közösségében 
is. Vezérelje igazságra mindazokat, akik emberileg a világ sor
sát intézik. Nem azért recseg-ropog-e a világ, mert nincs igaz
ság ? I Ezt mi, magyarok sokszorosan érezzük. Hazánk teste 
vérzik, nemzetünk roskadozik az igazságtalanságok miatt. — 
Várjuk, hogy győz az igazság. De jó volna, ha mindenki belátná, 
hogy az igazság csak akkor győz, ha Krisztus lesz Úrrá a világ 
felett, mert Ő az Igazság s az Ő Szentlelke vezethet el minde
neket minden igazságra. Forrjon össze szívünk buzgó imádság
ban;  kérjük Üdvözítőnket, irányítsa Szentleikével a vezetőket 
és a vezetetteket egyaránt, hogy győzzön az igazság!

II. Ha a Lélek igazságra vezérel egyeseket és közösségeket, 
az igazság magával hozza az élet virulását, egyének és közös
ségek boldogságát. A Lélek Krisztushoz vezet; Krisztusban a 
boldogság!

1. Lám a tanítványok milyen boldogok voltak Krisztus 
körében. Mikor búcsúzott tőlük, azt hitték, mindenüket elveszí
tik, mint az az édesanya, aki egyetlen gyermekét temeti. Teljes 
lett volna a kétségbeesés, ha Mesterük meg nem Ígéri nekik 
a Vigasztalót. S miután a vigasztaló Szentlélek reájuk szállt, 
megtapasztalták a Krisztusban való élet mennyei boldogságát. 
Még kereszthordozás idején is örvendező életet éltek. — Egy
háztörténetünkből számtalan példát lehetne felhozni a mellett, 
hogy Krisztus minden körülmények között boldogít. (A ker. 
üldöztetések idejéből, Luther, gályarabok életéből.)
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De Krisztus ma is boldogít, sőt egyedül csak Ő boldogít. 
Nem a hitetlenek vannak hivatva Krisztus értékének megálla
pítására, hanem a Benne hívők. A hívők számára pedig Krisztus 
minden. Igazság, békesség, boldogság, megtartás, élet, üdvösség. 
Óh csak világosítana meg a Szentlélek minden embert, hogy 
látná a világ Krisztust annak, Aki.

Kérd Krisztust, de szívből, igazán, hogy küldje hozzád 
Lelkét. Imádságod meghallgatásra talál. A Lélek Krisztushoz 
vezérel és Krisztusban igaz boldogságra találsz. — Nincs olyan 
ember, akinek már minden mindegy, akin senki sem segíthetne. 
Krisztus mindenkin tud és akar is segíteni. Szeretető végtelen. 
Magához ölel minden megtérő bűnöst. Ébredjen fel bűntudatod, 
legyen őszinte bűnbánatod, legyen hited Krisztusban. Engedd 
magadat Lelke által vezetni, engedd magadat boldoggá tenni.

2. Krisztusban boldog az egyes ember, de csak Ő adhat 
boldogságot a közösségeknek is. Minden közösség annyira bol
dog, amennyire Krisztusé. S minthogy a közösséget egyesek 
alkotják, egyeseknek kell Krisztushoz jutni s miután az övéi, 
Krisztusról bizonyságot tenni. Szóval, tettel, élettel. Ez nem is 
lehet másképp. Erre kényszeríti a hívők lelkét Krisztus Lelke. 
A bizonyságtevések által lassan ugyan, de feltétlenül formálódik 
a közösségek élete. Egyre többen kerülnek a Lélek vezetése 
alá. Boldog az a közösség, melynek minden tagja a Lélek ve
zetése révén Krisztusévá válik.

Imádkozzunk, hogy magunk, gyülekezetünk, anyaszentegy- 
házunk, nemzetünk s az egész emberiség a Szentlélek vezetése 
alá kerüljön. A Lélek igazságra juttat, az Igazsághoz vezet. 
Krisztus az Igazság, Krisztus boldogságot ad.

Megváltónk, Szentlelkeddel vezess minket. Ámen.
Baráth Pál

nemescsói lelkész.

Imádkozzatok!
Husvét u. 5. vas.

Ján. 16, 23-30.
A legelső, amit a földi vándor, mint apró kis emberke 

édesanyja után fehér kicsi ágyában parányi ujjait összekulcsolva 
összefüggően elrebeg: az imádság És a legutolsó, amit az em
ber élete alkonyán, az estharangszó hazahivogató szavára, resz
kető ujjait tördelve, haldokló ajka elsóhajt: az imádság. És amíg 
gyermekágyunktól sírunk széléig vezető utat megtesszük, az 
imádság az a biztos kalauz, amely állandó utitársul szegődik 
hozzánk. Öröm, ha ér, megkétszerezi; keresztünk súlyát felé- 
nyivé teszi. Ha az élet szele minden csillagot leseper boldogsá
gunk egéről s reményeink zöld mezejét olyanná teszi, mint a 
kietlen pusztaság; ha csapás, bánat könnye szivárog végig ar
cunkon s keserű fájdalom halkítja szívünk dobogását; lelkünk
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az imádságban keres enyhülést. Ha egyedül kell lennünk, ami
kor kétszeres mértékben szükségünk volna baráti meleg szívre, 
rokonérzésű emberek jelenlétére és támogatására; ha azok for
dulnak el tőlünk, akik hozzánk legközelebb állottak, kikre reá
pazaroltuk lelkünk minden kincsét, minden gazdagságát; ha 
csüggedés szádja meg szívünket, mert a jót akarva sem érhet
jük e l; s ha mindezek miatt kétségbeesés ejt rabul bennünket: 
az imádság az, amely tűrni, remélni megtanít, amely égre irá
nyítja fáradt fejünket, ahonnan ez a biztatás hallatszik: „Ne 
félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Iste
ned ; megerősítelek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával 
támogatlak!“ (Ezs. 41, 10.) Ha pedig a sors kegyeltje vagyunk, 
ha szerető szívek vesznek körül, akiknek célja nem más, mint 
a mi boldogságunk; ha lelkűnkben megelégedés, boldogság 
tanyáz és kiszorul belőle a panasznak legkisebb hangja: akkor 
is az imádságban áradoz a lelkünk: „Magasztaltassál fel az egek 
felett, óh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!“ 
(Zsolt. 57, 6.).

Nem lehetünk el imádság nélkül! Az imádság megszentel, 
ha örülünk; bátorít, ha csüggedünk; megáld, ha szűkölködünk 
s megvigasztal, ha szenvedünk.

Azért hát Rogate! Imádkozzatok! hív fel bennünket ez a 
mai vasárnap, az imádság vasárnapja.

1. Önkéntelenül is az a kérdés támad a lelkűnkben: mi 
is az imádság? Szabolcska Mihály, a költő pap úgy határozza 
meg, hogy azt még a gyermekiélek is megérti: „Az imádság 
áldás, az imádság élet. Míg a jó Istennel szóba merünk állni, 
minden gonosz ellen lelünk menedéket". Az imádság szóbaállás, 
beszélgetés az Istennel. Beszélgetni csak azzal tudunk, akinek 
értjük a nyelvét, akivel valami összekapcsol. Talán egy közös 
jóbarát, talán az, hogy ugyanabból az ábécéből tanultunk, talán 
ugyanazon templomban hallgattuk gyermeki lélekkel Isten igéjét, 
a közös oltár, ahol együtt hullott reánk a konfirmációi áldás, 
talán ugyanaz alatt a nemzeti lobogó alatt harcoltuk végig a 
világháborút. Milyen nehezen indul meg a beszélgetés azzal az 
idegennel, akivel nincs ilyen közös alapunk. Az imádság meg
tanít bennünket az Istennel való szóbaállásra; megkészít egy 
aranyhidat, amely összeköt engem az Istennel, parányi ember
szívet az Isten szívével. S éppen, mivel Ővele köt össze, azért 
áldás, élet az imádság, vele minden gonosz ellen lelek mene 
déket. E tudat birtokában nem félek senkitől és semmitől. Ha 
jönnek reám nehéz napok, megpróbáltatások, azok csak tisztíta
nak, erősítenek és megacéloznak; sőt minél nehezebb rajtam 
a kereszt, annál inkább látom, hogy Istennek nagy gondja van 
reám, életemre, jövendőmre, boldogságomra, amelynek elhordo- 
zására készít épen az akadályok által.

Mai alapigónkben Jézus arra tanít bennünket: hogyan kell 
imádkozni. „Bizony bizony mondom néktek, hogy amit csak 
kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek".
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Isteni Megváltónkat földi pályafutásán sokszor látjuk imádkozni. 
Hányszor találták tanítványai térdreborulva. Imádkozott a Gol
gotára vezető utján, imádkozott a Gecsemáné kertjében s imád
kozott a golgotái keresztfán. Erre szólítja fel e vasárnap evan- 
gélioma szerint tanítványait: „Kérjétek és megkapjátok!* Ez a 
buzdítás elsősorban a hívő telkeknek szól. Hogy a hitetlenek 
nem is imádkoznak, az természetes, mint ahogy természetes az, 
hogy a kiszáradt fa nem virágzik vagy a holttetem nem vesz 
lélegzetet. Viszont azt is mondhatjuk, hogy a hívő léleknek 
nincs szüksége buzdításra, biztatásra, hogy kérjen, imádkozzék, 
mert az imádkozás a hitéletnek természetes megnyilatkozása. 
Miért buzdítja, biztatja tehát Jézus tanítványait imádkozásra? 
Azért, mivel amilyen igaz az, hogy az imádság a hitnek szü
löttje, leánya, épúgy áll az is, hogy a hitnek ez a gyermeke 
szolgálja, ápolja, táplálja, erősíti az édesanyát. Azonkívül Jézus 
itt tanítványaihoz nem általában véve az imáról, hanem főképen 
az Ő nevében való imádkozásról szól. Ezt köti lelkűkre, ehhez 
csatolja ígéretét: „Kérjetek és megkapjátok*. „Amit csak kérni 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.* Mit jelent 
« z : Jézus nevében imádkozni ? Azt, hogy bármit és bárhogyan 
kértünk, csak tegyük hozzá: a Jézus nevében ? Nem. Csak az, 
aki Jézussal a hitnek és szeretetnek szoros életközösségében él 
és áll, csak az tud igazán az Ő nevében, az Ő szellemében 
kérni, imádkozni. Ezért voltak a h i t n e k  igazi nagy alakjai 
egyúttal igazi nagy i m á d k o z o k  is. Ilyen volt, mégpedig a 
legnagyobbak közül való, a mi Lutherünk, aki az imáról azt 
mondja, hogy az „a keresztyén embernek legjobb mestersége*. 
És mivel Luther maga ezt a mesterséget a Mesternek, Jézusnak 
iskolájában tanulta, azért mi tanulhatunk tőle is. Jézus nevében 
az imádkozik, aki Jézus szellemében imádkozik. Jézus minden 
könyörgésében odatette: ne az én, hanem a Te akaratod legyen 
meg! így esdekelt a Miatyánkban: „Legyen meg a Te akara
tod*. így könyörgött a Getsemáné kertjében a nagypéntekre 
virradó éjszakán: „Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e 
pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem 
amint te.“ Az ilyen imádság áldása el nem maradhat.

2. Milyen áldással gazdagít bennünket a Jézus nevében 
mondott imádság ? Teljessé teszi életörömünket és megnyugvást 
ad életharcainkban. „Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örö
mötök teljes legyen.* „Mert maga az Atya szeret titeket, mivel
hogy ti szerettetek engem és elhittétek, hogy én az Istentől 
jöttem*. Milyen hatalmas cáfolat ez azok ellen, akik azt mond
ják, hogy minden ember a maga szerencséjének kovácsa. Né- 
mítsd el csak ajkadon a zokogó panaszt! Hiába küldöd az ég 
felé könyörgésed szavát, meghallgatás, eredmény, áldás nélkül 
jön vissza hozzád. Tűrj békén, igyekezz magad változtatni sor
sodon. Imáddal hiába ostromlód az egek kapuját: Mi azonban, 
akik hittel, a Jézus nevében imádkozunk, érezzük, hogy drága 
kincsünk nekünk az imádság.
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Jóvoltod, Isten, följebb ér,
Mint a felhők járása.
Meghallgatod azt, aki kér 
Irgalmadnak nincs mása!
Uram, kőváram, kősziklám,
Hallgass meg engem, tekints rám 
És add meg, amit kérek.

Amit magunk és a világ nem tehet meg, azt megteheti a 
végetlen hatalmú, jóságos és szerető Isten. Bátran mehetünk 
hozzá, mert Ő Atyánk. Nyugodtan és bizalommal kopogtathatunk 
nála, mert a gyermek szabadon futhat édesatyja ölébe. Isten 
így biztat bennünket: „Hívj engemet segítségül a te nyomorú
ságodnak idején, én megszabadítlak tégedet!" És a mi Megvál
tónk is biztosít bennünket, hogy aki kér, kap: „kérjetek és 
megkapjátok".

Ha jól imádkozunk, meghallgattatást találunk, mert, ha még 
bennünk, bűnnel, gonoszsággal megrakott emberekben is van 
annyi jóság, hogy gyermekünk kérését teljesítjük s kezébe adjuk 
a kenyeret, ami használ neki, hogyne adna akkor Isten jót, 
akiről azt mondja az írás: „Minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék felülről való és a világosságok Atyjától száll 
alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka" (Jak. 1, 
17.). Ha jól imádkozunk, meghallgattatást találunk. Sokszor elő
fordul azonban, hogy rosszul imádkozunk. Belefogunk az imád
ságba, de ha mindjárt nem látunk eredményt, elakad a könyör
gésünk. Elindulunk, de már az ut elején ellankadunk. Küzdeni 
akarunk, de mindjárt meghátrálunk a küzdelemtől. Csak a szánk 
kér, amikor imádkozunk, de a szívünk hallgat. Imánkra óh mi
lyen sokszor ráillik Ezsaiás próféta mondása: „Ez a nemzetség 
csak szájával közelít hozzám, szíve pedig távol van tőlem!“

Amikor imádkozunk, alázzuk meg magunkat teljesen. Ne 
legyen bennünk még csak halvány árnyalata sem annak a gon
dolatnak, hogy én jó vagyok, nem teszek semmi bűnt, méltó 
vagyok arra, hogy az Isten meghallgassa a könyörgésemet. 
Könyörgésünket hassa át, mint a publikánusét bűnbánatunk, 
méltatlanságunk, semmiségünk tudata. Könyörgésünkben legyen 
olyan sziklaszilárd bizalom, mint a kapernaumi százados könyör
gésében, aki így szólt Jézushoz: „Csak parancsolj és meggyó
gyul az én szolgám! “ Ha azt mondjuk: kértünk és nem adatott, 
vájjon nem válaszol-e Jézus így : „Mostanáig semmit sem kér
tetek az Atyától az én nevemben". Jézus nevében könyörgünk-e, 
azzal az indulattal, ami volt Őbenne, olyanért e, amit helyünk
ben Ő is kérne?

Az egyik, szerencséjében elbizakodott ember újabb sze
rencsét óhajt, pedig neki jobb volna most valami csapás, hogy 
észretérítse és alázatosságra intse. A másik egészséget kíván, 
pedig jobb neki néha egy-egy betegség, hogy megértse mások 
szenvedését; a harmadik még több földi kincset keres, pedig 
jobb neki, ha mindenét elveszti, mert csak így szakad el a 
földtől és emelkedik ég felé. Várjuk csak Isten akaratától a tel
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jesülést. Ne tegyük Isten elé a mi gyarló akaratunkat, mert Ő 
jobban tudja, mi szolgál javunkra. Csak kövessük — Testvére
im — a biztatást, „kérjetek", engedelmes szívvel és gyermeki 
bizalommal, akkor az Ígéret: „megkapjátok" is teljesedik rajtunk. 
Talán nem épen úgy, ahogyan kezdetben gondoltuk, talán nem 
akkor, amikor mi emberi számítás szerint vártuk, de minden
esetre megadja a mi Istenünk azt, ami igazán javunkra van. 
Hiszen imádság közben tanulunk imádkozni. A kitartó imádság 
gyakorlása közben tanuljuk meg mindig jobban azokat a kéré
seket, amelyekre legnagyobb szükségünk van. Imádság közben 
ismerjük meg mind jobban azokat a javakat, amelyek akkor 
is boldogítanak, amikor a földi javak egytől egyig elvesztik 
értéküket.

Ha mindezeket figyelembe vesszük és mérlegre tesszük 
könyörgéseinket, akkor nem csodálkozunk azon, hogy kértünk 
és nem kaptunk. Viszont pedig, ha úgy igyekszünk kérni, aho
gyan ma Isten igéje tanított, ha vannak is fogyatkozásai kö
nyörgésünknek, ne csüggedjünk, mert Jézus, az egyetlen Köz
benjáró, eljuttatja kéréseinket Isten elé. Isten pedig a Jézus 
érdeméért teljesíti azokat.

Azért ne restüljünk meg az imádságban. Nagy erő rejlik 
abban; igazi nagy hatalom az, amely hegyeket mozgat. Az 
apostolok az imádság erejével győztek. Luther imádsággal vé
gezte nagy munkáját. A hitvallóknak az imádság adott erőt a 
csüggedetlen kitartásra. Isten országának nagy munkáját az 
imádkozok végzik el. Az Úrnak harcait az imádkozok harcolják 
meg diadalmasan!

Ha érezzük a munka terhét, amely e megpróbáltatásos 
időben reánk nehezedik; ha kötelességünknek tartjuk az evan- 
géliomért folyó szent harcot, amely napjainkban Krisztus minden 
hívét csatasorba szólítja; ha sikerrel és áldással akarunk mun
kálkodni saját benső emberünk megerősödésén, szeretett egy
házunk építésén, akkor: imádkozzunk!

Az imádkozó szív meghallja Jézusnak biztatását: „Mert 
maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és 
elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki". Micsoda végtelen nagy 
áldás van elrejtve ebben a három szóban: az Atya szeret min
ket! Egy jóságos Atya őrködik felettünk, aki mint minden 
teremtményéről, énrólam is híven gondot visel s akivel én ál
landó érintkezésben állhatok imádságommal. Nem tudjuk, hogy 
mit hoz reánk a holnap, mi ér bennünket a következő lépé
sünknél? Dicsőséges lesz e életharcunk vagy pedig tövises utón 
haladunk előre ? De imádkozó lelkünk azt tudja, hogy az Atya 
szeret minket! Atyai szeretettel Ő intézi sorsunkat. Ő takar 
be szárnyaival, ha a sötét éj beálltával pihenésre hajtom feje
met 8 Ő ébreszt föl reggel pihent erővel a munkára. Hosszú tél 
után Ő hozza ol a melengető kikeletet. Az Ő oltalmában vannak 
kedveseim s az Ő karjába hajtom le fejemet, ha pályám véget 
ér! Az isteni gondviselés hitében csend és békesség lakozik a 
lelkemben.
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Türelmetlen, békételen, sokszor kétségbeesett Testvéreim,, 
emeljétek fel szíveiteket Ahhoz, aki sohasem alszik, akinek 
szemei vigyáznak reánk. Látatlanul ott van Ő minden imádkozó 
mellett. Lecsendesíti a vihart s biztatva szól: az Atya szeret 
titeket! S amit tőle gyermeki hittel, verőfényben és sötét éjsza
kában kértetek, megadja Jézus nevében I Ámen.

Bőjtös László
vadosfai esperes-lelkész-

Küldetésünk.
Áldozócsütörtöki beszéd.

Márk 16, 14 -2 0 .
Jézus elkészült földi művével. Most tér vissza a múlandó 

világból az Atya örök országába, hogy elfoglalja helyét az Atya 
jobbján. Már csak egy parancsa volt a tanítványok számára: 
„Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot min
den teremtésnek!"

Ekkor Jézusnak csak 11 embere volt. És lám, mégis azt 
mondja nekik, hogy az egész világba menjenek el és minden 
teremtést keressenek meg. Látható alakban még ő is eltűnik 
előlük. Igaz, hogy nem hagyja magára barátait és nem hagyja 
el munkáját sem. Azt mondja Máté evangéliuma szerint: „íme 
veletek vagyok minden napon mind a világ végezetéig". Itt is 
ugyanezt az Ígéretet olvassuk más szavakkal: „Áz Ur együtt 
munkálkodott velük és megerősítette az igét jelek által." Nem 
távolról nézi a küzdelmet, hanem együtt munkálkodik munká
saival. Úgy, mint eddig is. Hiszen azért nyert meg minden ha
talmat mennyen és a földön, hogy ezt a szent megkezdett mun
kát hatalmasan folytathassa.

K ü l d e t é s ü n k  n e m  t e h e r .
Jézus tanítványai számára Mesterüknek ez az utolsó pa

rancsa nem volt nyomasztó teher. Inkább teljes öröm töltötte 
el őket Uruk akaratának hallatára. Hiszen ez olyan parancs 
volt, melyet csak a fül hallott parancsnak, de a szív Ígéretnek 
értette. Gyermeki bizodalommal indultak tehát. És soha nem 
látták várakozásaik beteljesedését olyan világosan, mint ebben 
az új munkában.

Milyen hatással van az ránk, ha Isten akarata a misszió 
gondját a mi szívünkre helyezi ? Sok keresztyén ember számára 
a misszió parancsa csak egész sereg nehéz kötelezettséget je
lent, mely rendszerint mindig erre az egyre tér vissza: pénz 1 
Ha nekünk is ez a nézetünk az ilyen küldetésről, akkor Jézus
nak fájdalmat szerzünk vele. Szenved miatta. Azért Jézus a 
mennybemenetelnek ezt az ünnepét használja föl arra, hogy 
közénk telepedjék és meggyőzzön tévedésünkről. Arról beszél,, 
hogy az ő missziói parancsolata nekünk összehasonlíthatatlan



197

értékű, drága ajándékunk. Ez olyan szent munka, hogy ő meg
halt és föltámadott érte.

K ü l d e t é s ü n k n e k  n a g y  á l d á s a i  v a n n a k .
Világosan látjuk Krisztus hatalmát. — Jézus arról szólt, — 

amikor Máté evangélista szerint kiadja a missziói parancsot, 
hogy övé minden hatalom. Ezt a hatalmat használja föl a misz- 
szió munkájában. Ezért mi másutt olyan világosan nem is lát
hatjuk Jézus hatalmát, mint éppen a misszióban. Ő csak tanít
ványokat keres, akikbe átömlesztheti csodálatos erejét. Minden 
misszionáriusnak abban van a legnagyobb boldogsága, minden 
szenvedés és nélkülözés között, hogy egészen közel áll Jézus 
hatalmának szent csodájához. Nagy boldogság nekünk is az, 
hogy mi a legnagyobb hatalomnak állunk szolgálatában és sze
rető gondviselésében.

Imádságmeghallgattatásunk csodáját is átéljük. — Te és én, 
akik nem megyünk el messze a népek közé, hogy missziót 
folytathassunk, hanem itthon csendesen munkálkodunk és imád
kozunk Krisztus ügyének győzelméért, imádságunkban éljük át 
Jézus mindenkori jelenlétét. Imádságmeghallgattatásról adott 
nekünk tanítást Jézus. Sehol a nagy világon olyan megragadó 
erővel nem érezzük meg az imádság meghallgattatásának té
nyét, mint akkor, amikor Krisztus ügyének diadaláért imádko
zunk. Mert talán sehol másutt nem találkozik imádkozó kéré
sünk annyira az Isten akaratával. Az Úr itt is megmutatja erejét 
csodás jelek által.

Jézus nagyságát hirdeti a misszió története. — A szentirás 
tanításán kívül nincsen terület, melyen olyan világosan láthat
nék meg Jézus nagyságát, mint a misszió történetében. Minden 
egyes híradás, minden egyes missziói beszámoló nem más, mint 
szemléltető tanítás arról a tételről, hogy Krisztus úr ezen a 
földön is.

T a n í t v á n y a i  k ö z é  m i n k e t  i s  e l h í v .
Amint akkor, az utolsó találkozás alkalmával, a tanítvá

nyait, úgy most ezen az istentiszteleten minket hívogat. Hozzánk 
fordul. Van ember, akinek azt mondja: akarom, hogy velem 
jöjj hódító munkába. Másnak azt mondja: Akarom, hogy csön
desen imádkozzál az én ügyemért. Az erő nálam van. Tőled 
csak azt kérdezem: akarsz-e jönni. Nekünk mindnyájunknak 
pedig azt mondja: szeretnélek titeket mind fölhasználni arra, 
hogy az én hatalmam csakugyan elérjen mind a világnak vé
gezetéig. Ámen.

Wolf Lajos
ceglédi lelkész.
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Rabok legyünk, vagy szabadok?
Konfirm ációi beszéd.

Gál. 5, 1.
Ezeket az igéket Pál apostol az Ígéret szabad földjén járó. 

de a szabadság földjéről a húsos fazék után visszavágyódó 
galáciabelieknek mondotta, — most nektek küldi bennük üze
netét. Óh, bárcsak el tudná érni Isten Szentlelke tibennetek is 
azt, amit a galáciabelieknél elért, hogy ti is boldog mosolygás
sal ébredjetek tudatára annak, hogy szabadok vagytok s azután 
szent fogadással fogadjátok m eg: többé nem leszek rab, és 
boldog meghódolással boruljatok Krisztus lába elé: Rabod va
gyok, szabadító Uram, örökre!

Szabad vagyok!
Tudjátok-e, hogy azért küzdött az ember életében legtöb

bet, hogy el tudja mondani ezt a két szót: szabad vagyok. 
Nemzetek, társadalmi osztályok ezért csináltak háborút és forra
dalmat, ezért állottak tékozló fiák nyílt hadüzenettel édesatyjuk 
elé: add ki az örökségem! Tudjátok-e, hogy ezért a két szóért 
fizettük a legnagyobb árt ? Emberi holttestek, könnyező szemek, 
összetaposott szülői szívek jelzik útját, amerre ez a két szó 
hangzik: szabad vagyok!

És tudjátok-e, hogy az volt az ember legnagyobb öröme, 
mikor ezt a két szót kimondhatta? Amerre ezt a két szót ki
mondták, ott üdvlövéseket adtak le, hallelujázott a templom 
népe, virágokat kaszáltak le, hogy a győzők lábai elé hintsék.

Tudjátok-e, hogy a konfirmációnak egyik legnagyobb ál 
dása és öröme az az érzés, hogy szabad vagyok? Igaz, hogy 
ez a szabadság sokak szemében félreértésre ad okot. Olyan 
vidéken, ahol csak elemi iskolás gyermekek járulnak az oltár 
elé, kialakult az a helytelen felfogás, hogy a konfirmáció nem 
más, mint az iskola és az egyház fegyelme alól való felszaba
dulás. Ti már tudjátok, hogy a konfirmáció nem ilyen szabad
ságot jelent. Jézus nem az egyházból való kibocsátás ajándékát, 
hanem az egyházba befogadás ajándékát adja. Krisztus szabad
sága olyan, mint mikor az inast felszabadítja a mester. Nem a 
kötelességek alól való felmentés, hanem kötelességek ránk ro
vása. Krisztus szabadsága az egyházba való bebocsáttatást 
jelenti. Átszegezett keze fellebbenti a szentek szentjének fátyolét 
és azt mondja: éretteknek tekintelek ezután titeket, akiknek 
immár nemcsak a tejnek eledelére van szüksége.

Éreztek-e telketekben valami boldog örömöt, mikor ezt az 
ajándékot akarja nyújtani Krisztus, hogy elmondhassátok: sza
bad vagyok!?

Pál apostol azonban a galácabelieknél azt is el akarta érni, 
hogy a szabadságuk tudatára ébredve elhatározzák, hogy rabok 
többé nem lesznek! Isten Szentlelke most is ezt akarja elérni. 
Fel akarja kelteni telketekben az elhatározást: én többé nem 
leszek rab.



199

Ne legyetek rabjai az embereknek!
Tudjátok azt, hogy az evangélikus ember nem tömeg-em

ber, hanem egyéniség. A mi evangélikus népünk nem nyáj, 
amely a pásztor fejével gondolkozik, — hiszen akkor nem volna 
három hónapi konfirmációi előkészítés. Népünknek nem a pász
tor keresi a legelőt. Nekünk szabad bemenetelünk van az Atyá
hoz. A mi népünk önkéntesek légiója. A konfirmáció a jelent
kezés s aki a szent toborzón felesküszik a zászló alá, nem 
zsoldért szolgál.

Egykor volt rabszolgavásár, ahol kiállították az élet piacára 
az eladó embereket, hogy megvásárolják a drága munkaerőt. 
Aki venni akart, alaposan megvizsgálta őket, megtapogatta izma
ikat. Rabszolga vásár ma nincsen, de az emberek ma is eladók. 
Az áruk ma is nagyon különböző. Van, aki egy karéj kenyérért 
is eladó. A másik egy címért, a harmadik egy vezérpolcért, a 
negyedik egy arany karikagyűrűért, az ötödik ki tudja miért? 
Az egyik olcsóbban, a másik drágábban vásárolható meg. 
Krisztus népe! Evangélikus egyház gyermeke! Ne légy eladó! 
Ne legyetek emberek rabjai! Kergessetek el mindenkit, aki a ti 
egyházhűségteket akarja megingatni: Én nem vagyok eladó!

Ne legyetek rabjai a bűnnek!
Szeretném hinni, hogy tegnap este, amikor készültetek az 

első úrvacsorához, igazán szembeállottatok a bűnnel. Szeretném, 
ha megláttátok volna, hogy a bűn milyen bilincs az ember éle
tében, és ha tudatában lennétek az úrvacsora legnagyobb áldá
sának, hogy általa e bilincs lehull s ti szabadok lesztek. Isten 
azt várja, hogy akiket szabaddá tesz, azok ne legyenek többé 
rabjai a bűnnek.

De Pál azt is el akarta érni a galáciabelieknél, hogy Krisz
tus rabjai legyenek. Az ember nem tudja még gondolatban sem 
feltételezni, hogy egy megszabadult rab visszamenjen a börtönbe. 
Pedig többször megtörtént az, hogy keresztyének mentek ki a 
rabszolgavásárra és mikor láttak egy összeroskadó öregembert, 
aki nem kellett senkinek, mert nem volt teherhordó képessége, 
vagy egy fiatal gyermeket, aki jóformán az édesanyja kebeléről 
szakadt le, megvásárolták őket. Mikor aztán hazafelé indultak 
s azok mint hűséges kutya jöttek utánuk, ezt mondták egyszer 
 csak nekik: „Most pedig mehettek, ahova akartok! Az árat 
lefizettük értetek, nem vagytok többé rabszolgák." Akkor több
ször bekövetkezett az, hogy a megvásárolt rabszolga azt felelte: 
„Uram hova mehetnék? Te váltottál meg, Tied vagyok, Téged 
követlek."

Ez történik a konfirmációban is?  Az Úr odalép hozzátok 
és azt mondja: „Én megváltottalak, felszabadítottalak titeket, 
nagy árt fizettem értetek!" Vájjon lesz-e valaki ti közületek, 
aki azt fogja válaszolni, mint Ruth Naóminak: „Ahova te mész, 
odamegyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállók meg én is. 
Néped az én népem és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, 
-ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Űr akármit, 
hogy csak a halál választ el engem tőled!"
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Itt álltok a konfirmációi oltár előtt. Ujjongjon fel szívetek
ből az ének: szabad vagyok I Acélkemény elhatározással fogad
játok m eg: rabok többé nem leszünk! Boruljatok le az oltár lép
csőjére, öleljétek át Jézus lábát és mondjátok: „Rabod vagyok ! 
Rabod örökké! Tied vagyok, szabadság Ura, Istene !  Ámen.

Tyn.

Mit kérjünk imádságunkban?
Husvét ut. 6. vas.

János 15, 26—16, 4.
Áldozócsütörtök után magukra maradtak Jézus tanítványai. 

Ha nem érte is őket váratlanul és meglepetésszerűen ez az 
állapot, mégis megpróbáltatást jelentett számukra. Hiszen be
zárult előttük az az erőforrás, amelyből eddig állandóan merít
hettek : a Jézussal való test szerinti együttlét. Nem érzik már 
magukon minden bűntől féltő és óvó tekintetét, nem hallják 
már szeretettől meleg hangját, nem tapasztalhatják már olyan 
közvetlenül szerető gondoskodását, mint eddig. Volt valami eb
ben a helyzetükben, ami igen hasonlított az árván maradt gyer
mekek sorsához. Vigasztalásul szolgált nekik az a reménység, 
ami Jézus búcsúbeszédei alapján élt bennük, hogy eljön a Vi
gasztaló, az Igazság Lelke, a Szentlélek. Azért, mikor az Olajfák 
hegyéről visszatértek Jeruzsálembe a szállásukra „mindnyájan 
egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és 
könyörgésben.® Csatlakozzunk mi is az imádkozó tanítványok
hoz s mi is imádkozó szívvel és lélekkel töltsük az áldozócsü
törtök és pünkösd ünnepe közti időt. Erre szólít fel bennünket 
a mai vasárnap neve a 27. zsoltár 7. verse alapján: „Halld 
meg, Uram, hangomat, — hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass 
meg engem.® Hogy miért imádkozzunk, hogy mit kérjünk, meg
mondja a felolvasott Ige. Kérjük a Szentlélek isten eljövetelét. 
Legyen azért imádságunk e z : Jövel Szentlélek Ur Isten, I. tégy 
bizonyságot mi bennünk is és II. nevelj minket is bizonyságtevő' 
keresztyénekké!

Azért küldte és küldi Jézus Krisztus a Szentlelket, az igaz
ság Lelkét, hogy bizonyságot tegyen róla az emberek szívében- 
lelkében; hogy az emberek meggyőződjenek mindannak igaz
ságáról, amit ő tanított s amit ezóta is hirdetett; hogy megértsék 
és átéljék azoknak a hatalmas isteni tényeknek jelentőségét, 
amelyekről karácsony, nagypéntek és husvét ünnepei beszélnek. 
A Szentlélek Isten e bizonyságtevő munkája az emberek belső 
lelki világában megy végbe. Ügy, hogy mások nem vesznek 
észre belőle semmit. De az az egyén, akiben a Szentlélek Isten 
működik, csudálatos dolgokat, csudálatos változásokat él át, 
tapasztal meg önmagában. A Szentlélek Isten munkáját nem' 
tudja ugyan megérteni, megmagyarázni, mert van abban bizo
nyos titokzatosság, amint ezt Jézus Nikodemusnak megmondotta,.
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amikor az újjászületésről, a Szentiélektől való születésről beszél
getett vele. De a munka eredményét, hatását, a csudálatos vál
tozást annál jobban átéli, meglátja és megérti. Boldogan tapasz
talja, hogy mennyire megváltozott Jézus Krisztushoz való viszo
nya. Ha előbb pusztán embernek, talán nagy embernek, prófé
tának tartotta, most meggyőződik róla, hogy ő valóságos ember
ségében egyúttal valóságos Isten is. Ha előbb a múlt, a történelem 
nagy embereként tisztelte, most a halálból feltámadott, örökké 
élő, mindenkor és mindenütt jelenlevő Krisztust imádja Benne. 
Ha előbb térben és időben oly távollevőnek sejtette, most bol
dogan éli át közelségét és örömmel mond áment az Igére: 
„íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig." 
Ha előbb csak a törvényadót és példát látta Benne, most áhí
tattal imádja megmentője-, megtartójaként, aki erőt is ád a 
törvény, a parancsolatok teljesítéséhez és boldogan vallja az 
apostollal: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg
erősít." Csudálatos az a változás, amelyet a Szentlélek Isten 
bizonyságtétele visz végbe mibennünk. Azt írja az apostol: 
„Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek 
elmúltak, ime újjá lett minden."

Mindnyájunknak szükségünk van a Szentlélek Isten e bi
zonyságtételére, ha helyes viszonyba akarunk jutni Jézussal. 
Mennyi élményük volt a tanítványoknak, míg Jézus test szerint 
is köztük volt. Mégsem tudtak addig igazán hinni Benne, míg a 
Szentlélek Isten pünkösdkor bizonyságot nem tett Róla szívük
ben. Mennyi odaadással és önmegtagadással kereste Luther 
Istennek és Jézus Krisztusnak igaz megismerését s ebben üdvös
ségét, mégsem jutott addig bizonyosságra, míg át nem élte »  
Szentlélek Isten bizonyságtételét. Azért vallja a harmadik hit
ágazat magyarázatában: „Hiszem, hogy saját értelmemmel vagy 
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban hinni,, 
sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hivott . .  “ Az első ke
resztyén pünkösd napján megkezdte a Szentlélek Isten e bizony
ságtevő munkáját s azóta folytatja. Állandóan kiséri Isten Igé
jének tisztán és igazán való hirdetését és a szentségek helyes 
kiszolgáltatását.

Hogyan viselkednek vele szemben az emberek? Vannak,, 
akik befogadják, megnyitják előtte szívüket. Ők megtapasztalják, 
átélik a Szentlélek Isten bizonyságtételének újjászülő, újjáteremtő 
erejét. Vannak, akik nem fogadják be, elzárják előle szívüket. 
Ők nem jutnak el sem Istennek, sem Jézus Krisztusnak igaz 
ismeretére. Ilyenek nemcsak e világ fiai között vannak, hanem 
a vallásos emberek között is, esetleg éppen vezető helyen. Kö
zülük valók azok, akikről Jézus a felolvasott Igékben szól; akik 
kirekesztik a gyülekezetből a Jézus Krisztusról bizonyságot tevő 
tanítványokat; akik azt hiszik, hogy istentiszteleteket végeznek* 
amikor öldöklik a keresztyéneket. Gondoljunk csak a farizeu
sokra, egy Saulra. A pogányok is sokszor vallásos indító okok
ból üldözték a keresztyéneket. Istenteleneknek mondották őket*
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mivel látható, kézzelfogható isteneik nem voltak, mint nekik. 
Azt gondolták, hogy a pogány istenek a keresztyének mialt 
karagusznak rájuk, azért sújtják a vidéket különböző csapások
kal, szárazsággal, jégesővel stb. Hogy kiengeszteljék őket, azért 
üldözik, öldösik a keresztyéneket. Gondoljunk azután azokra, 
akik „mindent Isten nagyobb dicsőségére® cselekedtek és cse- 
lekesznek. E célból szereztek megszámlálhatatlan testi és lelki 
kínt, fájdalmat azoknak, akik Jézus nevét segítségül hívták. 
„Isten nagyobb dicsőségére® rendeztek vérfürdőket keresztyén 
•emberek véréből. Keresztyének kiátkozása, válogatott kínzások
kal való gyötrése, kereszthalála, lefejeztetése, elégetése, meg- 
kövezése, vadállatokkal való széttépetése Isten tisztelete céljából, 
mind olyan tények, melyek megdöbbentően szemléltetik Jézus 
próféciájának beteljesedését. Egyúttal figyelmeztetnek arra, hogy 
hová jut a vallásos ember is, ha ellene áll a Szentlélek Isten 
bizonyságtételének: a Jézus Krisztussal szemben való közöm
bösségtől a krisztustagadáson át a Krisztus és híveinek gyűlöle
téig. Ez a magatartás a Szentlélek Isten ellen való bűn. Az 
 egyedüli megbocsáthatatlan bűn. „Azt mondom azért nektek: 
minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a 
Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki 
az Ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a 
Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg 
nem bocsáttatik.® Vigyázzunk azért, Testvéreim az Űrban, és 
imádkozzunk, hogy ennek a rettenetes bűnnek útjára ne téved
jünk. Ne zárjuk el szívünket a Szentlélek Isten bizonyságtétele 
előtt, hanem nyissuk meg, imádkozzunk érte: Jövel Szentlélek 
Úr Isten, tégy bizonyságot mibennünk is Jézus Krisztusról, hogy 
mi is bizonyságtevő keresztyének lehessünk.

Akik a Szentlélek Isten bizonyságtétele előtt megnyitják 
szívüket, azoknak életét úgy irányítja, hogy bizonyságtevő életté 
válik. Hogy milyen ez a bizonyságtevő élet, azt szemlélhetjük 
az apostolok életén. Van benne elszánt harc a bűn, a testi lelki 
kisértések ellen. „Megsanyargatom testemet és szolgává teszem, 
hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltat
lanná ne legyek.® (I. Kor. 9, 27.) „Hogy a kijelentések nagysága 
miatt el ne bizakodjam...® (II. Kor. 12, 7.) Van benne harc 
a Sátán és hadserege ellen. „Mert nem vér és test ellen van 
nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatal
masságok ellen, az élet sötétségének világbirói ellen, a gonosz
ság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.® (Ef. 6, 12.) 
Van benne győzelem. „Mert a Jézus Krisztusban való élet Lel
kének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényé
ből.® (Róm. 8, 2 )  Van benne Krisztusért való szenvedés. „II. 
Kor. 11, 23—29.® Van benne vigasztalás. „Mert amint bőséggel 
kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi 
-vigasztalásunk is Krisztus által.® (II. Kor. 1, 5.) Úgy élnek az 
.apostolok és első keresztyének „mint ismaretlenek és mégis 
ismeretesek; mint megholtak és ime élők ; mint ostorozottak és



meg nem ölöttek; mint bánkódok, noha mindig örvendezők 
mint szegények, de sokakat gazdagítok; mint semmi nélkül va
lók és mindennel bírók." (II. Kor. 6, 9—10.) Az apostoloknak 
és a vértanuk hosszú sorának megadta a Szentlélek Isten, hogy 
földi életükről is le tudtak mondani Jézus Krisztusért. Ezzel a 
tettükkel érte el bizonyságtételük tetőfokát. Mert nem úgy hal
tak meg, mint legyőzöttek, hanem mint győzők.

Ilyen életre hív, ilyen életre akar rásegíteni bennünket ia 
a Szentlélek Isten. Ha nem zárjuk el szívünket bizonységtétele 
előtt, akkor készséggel fogadjuk meghívását s örömmel segítsé
gét. Megtesszük ezt akkor is, ha látjuk azokat a veszedelmeket, 
amelyek Krisztushoz való hűségünkért várnak ránk. Mert sok
szor úgy tetszik, hogy nincs messze az az idő, amikor ránk 
nézve is alkalomszerűvé (aktuálissá) válik az Ige : „A gyüleke
zetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl 
titeket, mind azt hiszi, hogy istentiszteletet cselekszik." Ha eljön,, 
emlékezzünk meg róla, hogy Jézus Krisztus előre megmondotta. 
Addig is készüljünk imádkozó szívvel és lélekkel erre az időre. 
Jövel Szentlélek Úr Isten, tégy bizonyságot mi bennünk is és 
nevelj bennünket is bizonyságtevő keresztyénekké. „Halld meg, 
Uram, hangomat — hívlak! Irgalmazz nekem és hallgass meg 
engem." Ámen.

Várallyay János
tanítóképzőint. hitoktatód

Az igazi hősök.
H ősök vasárnapjára gyermek istenitiszteleten.

Bírák k. 7, 1—7.
Bizonyosan mindnyájan szeretitek a szépen megterített asz

talt, amelyen finom ételek kinálgatják magukat. Természetesen 
nem csak nézni szeretitek, hanem örömest ültök is melléje.

Gondolom a mai vasárnapi ebédre is szívesen gondoltok.
Hanem, ugyan hogyan éreznétek magatokat akkor, ha 

asztalhoz ülve, éppen az étkezés megkezdése előtt berontana 
szobátokba 8—10 idegen ember és félrelökdösve benneteket 
mindent összeszednének, azután ahogy jöttek eltűnnének.

Tudom kiabálnátok rendőrért, csendőrért, segítségért!
Nos ilyen súlyos eset történt a zsidókkal a birák korában.
Amikor Isten bőséges áldásával megterítette a zsidók föld

jét, rájuk rontottak a körülöttük lakó idegen népek s mindent 
elraboltak. A narancs-, füge-, datolya-fák, szőlőtőkék roskadoz
tak édes terhük alatt, a földeken érett kalásztenger hullámzott. 
A tulajdonosok boldogan készítették elő kosaraikat, puttonyaikat, 
élesítgették sarlóikat. Mégsem ők arattak.

Mert az utolsó órákban, mint valami sáskahad, meglepte 
őket a Midianiták, Amalekiták stb. serege és mindent letaroltak.

És ez így ment évről-évre. A zsidók elszegényedtek, le
rongyolódtak, elcsüggedtek. Végre Isten megkönyörült rajtuk s
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elküldte megszabadításukra Gedeont. Gedeonra súlyos feladat 
várt. Először meg kellett szüntetni a zsidók között a bálvány
imádást, amiért az Isten sújtó keze reájuk nehezedett. Azután 
az ellenségtől megszabadítani a hazai földet. Ezért Gedeon fegy
verbe szólította a zsidókat.

Össze is gyülekeztek a Gileád hegységben, Haród kútjánál 
mintegy 32.000-en. A 32.000 emberből azonban 22.000 gyáva 
volt, Gedeon első felszólítására haza futottak. Ott maradt 10.000 
ember.

Ez a 10.000 ember nyíltan bátornak vallotta magát. Gedeon 
mégsem indult az ellenség ellen, hanem Isten sugallatára egy 
újabb próbát tett velük. Egész napon át a hőségen tartotta se
regét s késő délután egy kis folyóhoz vezette őket itatásra.

Gondolhatjátok, milyen fáradtak, szomjasak lehettek ezek 
az emberek! Teljes harci felszereléssel hőségben gyalogolni, 
vagy álldogálni nem tréfa dolog! Tudta ezt Gedeon is, de éppen 
azért cselekedte ezt, hogy így megfigyelhesse katonáit.

Amikor a folyócskához értek és megpillantották a vizet, 
elfelejtkezve mindenről neki hasaltak, mint az állatok s úgy 
nyaldosták a vizet.

A tízezerből csak 300 ember maradt állva s ivott a tenye
réből vagy ivókupájából. Tízezerből csak 300 ember tudott ural
kodni önmagán, fáradtságán, szomjúságán, csak 300 ember volt 
kitartó igaz katona. Gedeon a próba után azonnal hazaküldte 
a 9700 embert s csak a 300 katonát tartotta maga mellett. Az 
írás tanúsága szerint, Gedeon e 300 vitézzel szabadította meg 
hazáját az ellenségtől.

Gedeon vitézeinek történetéből világosan kitűnik az, hogy 
az az igazi bátor ember, igazi hős, aki önmagán tud uralkodni, 
akiben kitartás van.

Ugyanezt bizonyítja az emberiség története, de különösen 
a mi nemzetünk története is. Ami a zsidókkal történt a bírák 
korában, ugyanaz történt velünk is nagyobb mértékben, ezer 
éven keresztül.

Körülöttünk is zsákmányra leső népek milliói hullámoztak, 
nem egyszer reánk törtek s mindenünkből kifosztottak.

Ám a jó Isten közöttünk is támasztott Gedeonokat, (Bocskait, 
Bethlent stb.) akikről bizonyára sokat hallottatok már eddig is.

De e Gedeonok mellett ott voltak a névtelen hősök százai, 
ezrei, milliói is, akik önmagukat áldozták fel a hazáért.

Hogy mi magyarok még ma is létezünk, azt ezeknek a 
névtelen hősöknek köszönhetjük. A régmúlt idők hőseihez a 
világháborúban a hősöknek újabb tömege csatlakozott.

Ma szentelünk ünnepet a világháború hősi hatottainak.
Ma a hősök vasárnapján egy nagy seregszemlére gyűltünk 

össze. Lelki szemeink előtt elvonulnak a világháború legendás 
magyar hősei. Nézzétek, itt vonulnak előttünk ..  halálos csend
ben. .  3A millió halott katona kettős rendben.

Hiába keresitek arcukon a büszkeséget, gőgöt, mellükön 
az érdemrendek csillogó tömegét. Ezeknek a hősöknek sápadt,
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beesett az arca, gyűrött, rongyos, sáros a ruhája. Sokuknak 
bakancsa sincsen, fagytól duzzadt lábakkal mennek némán, 
csendben. Tudod miért ilyenek ? Azért mert amíg éltek, az éh
ségtől a földet rágták, rongyos ruháikkal sárban, vízben hever
tek, szétmálló bakancsaikkal a havat tiporták, úgy harcoltak 
érted, értünk! Ők igazi hősök! Ők legyőzték a legnagyobb el
lenséget, az önző ént s a haza szolgálatában kitartottak a szen
vedések poklán is halálig.

Kik itt ültök a templomban a hősök ünnepén, ti is katonák 
vagytok, a jövő katonái. Közöttetek is vannak hősök és gyávák. 
De nagyon tévedtek, ha azt hiszitek, hogy a leghangosabbak, a 
verekedők, a hencegők a hősök s a csendesek, a visszavonulók 
a gyávák. Nem, hősök azok, akik önmagukon akarnak uralkodni, 
akik felveszik a harcot önmagukban a lustasággal, hazugsággal, 
az önzéssel. Akik kitartóak a szorgalomban, az igazmondásban, 
a mások tiszteletében, szeretetében. Hős az, aki örömmel végzi 
mindennapi iskolai feladatát és zokszó nélkül tud engedelmes
kedni szüleinek, nevelőinek. Ne gondoljátok, hogy könnyű hős
nek lenni. Nagyon nehéz. Azért is van olyan sok gyáva közöt
tünk, mert félnek a küzdelemtől, a nehézségektől.

Egyedül nem is tudnátok a harcot megvívni, a hős nevet 
megszerezni. De hála Istennek van nekünk egy Vezérünk, aki
nek vezetése alatt mindent megcselekedhetünk.

Ez a vezér az Úr Jézus Krisztus! Akik az Űr Jézus Krisz
tus seregébe állnak, azok rendíthetetlen hősök lesznek.

Ha méltó unokái akartok lenni a magyar hősöknek, akkor 
legyetek Krisztus vitézei. Ámen.

Havasi Dezső
ifjúsági lelkész.

A  pünkösdi Lélek.
(Vázlatosan.)

Csel. 10. 4 4 -48 .
K. T. A  tenger egyetlen cseppjében is benne nyüzsög az 

egész tenger élete. Az a kis vizcseppecske lehet akármilyen 
parányi, ha odateszed a mikroszkóp lencséje alá, feltárul előt
ted a nagy óceán millió tarkaságú gazdag világa s annak az 
egyetlen cseppecskének az alapján talán többet láttál a tenger 
lényegéből, mintha büszke-pompás hajón keltél volna át a 
nagy vizen.

A felolvasott szentlecke csak egy csepp pünkösd világra
szóló eseményének hatalmas tengeréből. Ott ezrekre menő ha
talmas tömeg lelkét fogta meg a pünkösdi tűz forró láza, itt 
egy család háziistentiszteletének szükkeretű leírása tárul elénk. 
Ott hullámzó sokadalom, gyújtó prédikációk, megzendülő szél, 
tüzes lángnyelvek hullása, — itt meghitt családi kör, csendes 
imádság, halkan pergő keresztvíz. Csak egy cseppecske a pün
kösdi Lélek hatalmas tengerének áldott munkájából. S mégis,



206

aki imádságos elmélyedéssel merít ebből az igéből, az látta a 
pünkösdöt.

1. A  pünkösdi Lélek cselekvő Lélek. Nem véletlen dolog 
az, hogy mikor az egyház szentirási szakaszokat keresett, ame
lyek megfelelően fejezik ki a pünkösd lényegét, mindkét ünnep 
számára az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvből választott. 
Mi történt pünkösdkor? Az ember, aki a karácsony és husvét 
isteni csodájánál csak néma szemlélő volt, pünkösdkor a Szent- 
háromság harmadik személyének kezében eszközzé válik és 
cselekedni kezd. Pünkösdig a tanítványok élete áhítatos szem
lélődés Krisztus Urunk mellett s csendes táplálkozás az evangé- 
liom kenyeréből. Pünkösdkor azonban elérkezett a cselekvésre- 
indulás ideje. A  jeruzsálemi bezárt ajtók reteszei lepattantak, 
mint ahogyan lepattan tavasszal a patakról a jégbilincs s a 
tanítványok tétlenségbe bénult ereje a Lélek indítására csodá
latosan nekilendülő tavaszi magvetésben bontakozik ki. A  pün
kösdi Lélek cselekvő Lélek.

S most nézd meg a mi keresztyénségünket, — a magad 
keresztyénségét. A  mi keresztyénségünk — nemde — jórészt 
olyan, mint mikor télen szobába-szorult, unatkozó emberek kö
rülülik a meleg kályhát, elmélázva hallgatják a múlt meséit, 
ahelyett, hogy lázas tavaszi munka pírja égne az arcukon. 
Olyan nehezen tudják az emberek megérteni, hogy a keresz
tyén élet áldott elmélyedő alkalmai, — istentisztelet és csendes 
óra — arra valók, hogy pünkösdi Lélekkel való megtelítkezés 
alkalmaivá válva, szolgálatban teremjenek gyümölcsöt.

Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy evangélikus egyhá
zunk ma már mégis kezd tavaszi képet ölteni. Mint mikor az 
első tavaszi szél végigborzolja a mezőt: indul az élet, itt is, 
ott is ekét akasztanak régi ugarokba s munkára mozdulnak 
tétlen kezek. A  pünkösdi Lélek műveli ezt. Jer állj bele te is 
a pünkösdi Szentlélek megzendülő szelének áldott fuvalmába, 
hogy munkálkodhassék a Lélek benned is, általad is.

2. A  pünkösdi Lélek missziói Lélek. Pünkösd előtt a tanít
ványok azt hitték, hogy Isten az evangéliomot csak a zsidóknak 
adta. Pünkösd után meg kell tanulniok, hogy „nem személy
válogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki 
őt féli“ és hogy ,,a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek aján
déka." Péter, a szűkkeblű zsidó elmegy Joppéból Cézáreába 
Kornélius házába igét hirdetni, keresztelni, misszionálni

Pünkösd előtt a tanítványok bezárkóztak, szégyelték a 
hitüket és féltek az ellenségtől. Pünkösdkor kilépnek a félelem 
bénult állapotából, a belakatolt izoláltság ajtói mögül s kilépnek 
a világba, mint égőlelkű misszionáriusok, elvegyülnek az em
berek közé, mint szent ragályterjesztők. Ettől fogva az életük 
csupa misszió, áldott propaganda. Viszi őket száz és ezer aka
dályon keresztül a pünkösdi missziói Lélek.

A keresztyénség, ha valóban munkálkodhatik benne a 
Lélek, mindig missziói tevékenység. Nem tétlen élvezése az
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evangéliomnak, mégcsak nem is a régi hadállások megtartására 
való jószándéku igyekezet, hanem hódító misszió. A  tűz csak 
addig tűz, míg terjedhet. Míg egyik hasáb átadhatja szomszéd
jának a lángot. Ha nem terjedhet, máris megkezdődött a hal
doklása. A  keresztyénség csak addig igazi, míg van benne 
önmagát terjesztő propagativ erő. Propagativ erő pedig csak 
akkor van a mi keresztyénségünkben, ha pünkösdi Lélek mun
kálkodik bennünk.

Még mindig nagyon sok közöttünk az elzárkózó önzés, 
a visszahúzódó gyáva félelem és kevés a missziói lendület. 
Mindez csak azt mutatja, hogy milyen nagyon szükségünk van 
pünkösdre s a Lélek ajándékára.

3. A  pünkösdi Lélek csodatévő Lélek. Ahol ő megjelen
hetik, ott mindig „elálmélkodának" az emberek.

A  pünkösdi Lélek egyik csodája az, hogy gyarló embere
ket használ fel eszközül. A pünkösdi történet megmutatja, hogy 
mivé lehet az ember, ha engedelmesen odaadja életét a Szent
lélek kezébe. Elképzelhető-e számomra nagyobb kitüntetés és 
vigasztalás, mint hogy az én életemben is megismétlődhetik a 
pünkösdi csoda, hiszen Isten mindenkinek Ígért Szentleiket, aki 
hittel kéri tőle ? I

A  pünkösdi Lélek másik csodája szentleckénk szerint az, 
hogy megajándékoz minket a nyelveken-szólás áldott képessé
gével. A pünkösdi Lélek ma is véghezviszi ezt a csodát. Meg
tanít bennünket régen elfelejtett közös anyanyelvűnknek, a sze
retet mindenki számára érthető beszédének használatára.

A  pünkösdi Lélek csodája az is, hogy Istennel való kö
zösségbe emel. Kornélius pogány százados megkeresztelkedett 
házanépével együtt. Attól fogva templom lett a Kornélius háza. 
A Szentlélek csodája volt ez. Istentől messzesodródott lelkeket 
tud Istenhez hazavinni.

Pünkösd van ismét. Ebbe a nyomorult, sötétben gub
basztó, hitetlen, beteg világba újra küldi Isten a Szentleiket. 
Hogy megvilágosítson, talpra állítson, hitre vezessen, — meg
szenteljen.

Könyörögjünk egyenként: „Jövel, Szentlélek, Úristen 1“ 
Ámen.

Sz. J.

„Úgy szerette Isten e világot..
Pünkösd hétfőjére.

János 3, 16—21.
Mint egy áhítatba ringató, felemelő pünkösdi harangszó, 

úgy ütődik bele ez az Ige az ünnepi érzésektől megnyílt szi
vekbe. — Egy tudós férfiú, aki a csillagok világát nézegette s 
méregette, az Isten Igéjét a csillagos éghez hasonlította és azt 
találta, hogy — amint a csillagok világában gyönyörködő em
bernek új és új ragyogó csillag ötlik a szemébe, úgy a szent
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írásokból is, — ha belemélyed, belemerül mélységeibe a kutató 
lélek, mindég újabb és újabb pontok csillannak meg, ragyog
nak ki az isteni kinyilatkoztatások titkos világából. S valóban 
az írások minden szava új csillag, minden Ige, mely az Isten 
ajakéról elhangzik, új világosság, égi dicsőséget sugárzó fényes
ség. Ez az Ige azonban, mely a pünkösdi Lélek szárnyán száll 
ma szíveinkbe, nem is csillag, hanem maga a tündöklő nap, 
mely beragyogja az egész világmindenséget, melytől fényt nyer
nek a többi égi testek.. Ez a „nap" János evangélioma III. ré
szének 16-ik verse: „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen." Ez az Ige az Isten szívéből kisza
kadt drága gyöngy, a legédesebb szó az Isten ajakáról, legfőbb 
pont az összes írásokból, minden kinyilatkoztatás örök funda- 
mentoma, ez amint az egyház mindég tartotta s a kis gyerme
kek a Káté tanításaiból ismerik, ez az Evangéliom summája. 
Az Isten Igéjének csodálatos sorsa volt ezen a világon. Hány
szor ki akarták irtani ellenségei, kiirtani gyökerestül, megsem
misíteni teljesen, hogy még az emléke se maradjon meg. Ánti- 
ochus Epifanes megégette a Törvény könyveit és azokat, akik 
eltitkolták és nem adták ki megégetésre az Igét. Luther ifjú 
korában a bibliát lánccal lezárva, lelakatolva találta a kolostor 
könyvtárában. Bibliák égetése gyakran előfordul a keresztyén 
Egyház történetében. De nem sikerült az Isten Igéjét megsem
misíteni. És, ha sikerült volna az egész írást elpusztítani s csu
pán ez a vers maradt volna meg, ez elég lett volna arra, hogy 
a mennyei Atya kegyelmes akaratát megismertesse s a mi 
reménységeinket bizonyosokká tegye az égi örökség iránt. Ez 
a  legédesebb szava, legdrágább Igehirdetése a Szentiéleknek 
ma. A  tegnapi ünnepi Ige megemlítette azt, hogy „az apostolok 
hirdették az Úr nagyságos dolgait" s nem részletezte, melyek 
azok a nagyságos dolgok, — ez az Istennek „nagyságos" dolga, 
hogy „úgy szerette ezt a világot, hogy az ő  egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen őbenne el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen." Ez az Isten evangéliomának sommája. Benne a Szent
lélek kiöntötte az Istenben való gyönyörködés teljességét. Mert 

az Evangéliom summájában 
nyilvánvalóvá lett:

1. az Isten szeretetének teljessége,
2. a mi reményeinknek összessége,
3. a gonosz világ elvégzett ítélete.
I. A mai ünnepi Ige a Szentléleknek drága beszéde. Benne 

a Szentlélek a szeretetnek legdrágább, legédesebb és legérté
kesebb szavát hirdeti nekünk. Az egész evangéliomnak ez a 
gyönge fundamentoma, virágos bokrétája, veleje. Summa, a m e ly 
ben ki van fejezve, az Isten szeretetének teljessége. Az Úr 
Jézus az Isten ismeretét örök életnek nevezi az evangéliomban 
s Ján. evang. 17. r. 3. v.-ben m ondja: „A z pedig ez örök élet, 
hogy megismerjenek Téged és az egyedül igaz Istent és akit
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elküldöttél, a Jézus Krisztust." És mi ismerjük őt. Ismerjük, 
mert Ő róla szólott az Ő egyszülött Fia. Úgy láttatta meg ve
lünk, ahogyan ő  látta. Megengedte: bepillantani az ő  szívébe 
is, megismertette velünk kegyelmét és az Ő atyai szívének ér
zéseit, amelyekkel felénk hajolt. Megmondotta, hogy Ő úgy 
szeretett minket, hogy saját Fiát sem sajnálta értünk odaadni, 
hogy mi a benne vetett hit által örök életet nyerjünk. És ezen 
nyugszik minden, ebben van az Ő atyai szívének szíve, szere- 
tetének teljessége, az a teljesség, amelyet János apostol röviden 
így fejez ki: ,,az Isten Szeretet". Akarsz-e, óh én lelkem róla 
többet és jobbat tudni? Akarsz-e róla valami szebbet és ked
vesebbet hallani ? Akarod-e ő t más oldalról, jobb oldalról meg
ismerni? Ami az Istenben a legdrágább, legkedvesebb, legérté
kesebb : az a szeretet. Felsorolhatod az Ő egyéb tulajdonságait: 
erejét, hatalmát, dicsőségének gazdagságát, de a legmagasabb 
ez a szeretet, a legnagyobb erő a szeretet, a leggazdagabb 
kincs a szeretet, a legfenségesebb dicsőség a szeretet; minden
nek veleje és teljessége mindenütt és mindég a szeretet. És 
pedig kinyilatkoztatott és bebizonyított szeretet, önmagát az ő  
egyszülött Fiában feláldozott szeretet, erőben és gazdagságban 
túláradó szeretet. Szeretet a világ iránt, szeretet irántad, irántad, 
óh ember, mert Te vagy az Isten világa ezen a világon, reád 
fordította tekintetét mennyei Atyád, téged szeretett meg, önma
gát neked adja, neked adta egyszülött Fiát, hogy el ne vesszél. 
És vájjon neked el kellett veszned? Valóban bűneidért, go
noszságodért nem voltál méltó másra, el kellett volna pusztul
nod, de abban lett Isten szeretete teljessé nálad, hogy nem 
akarta, hogy a bűnös meghaljon, hanem hogy megtérjen és 
éljen, hogy mindenki, aki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem 
 örök életet vegyen. Tegnap az Igében hallottuk említeni a pár
tusokat, a médeket, elamitákat és még más 14 nemzetségnek 
a gyermekeit, akik hallották az Isten nagyságos dolgait, ma az 
Isten Igéje minden népnek a nyelvére lefordítva több száz 
nyelven minden nemzetségnek ezen a földön csak ezt az egy 
Igét hirdeti, ezt az egyetlen Igét az Isten végtelen szeretetéről, 
az evangéliom velejéről: „Úgy szerette Isten e világot . . 
Ebben van az ő szeretetének teljessége és

II. a mi reményeinknek összessége.
A  mi reményeink messze szárnyalok. Nem kicsi dolog az, 

ami után mi vágyódunk, nem kicsi dolog, amit az Isten meg
ígért számunkra. A  mi reményeink teljessége: az örök élet, a 
mi örök üdvösségünk. Erre vagyunk Istentől kiválasztva, erre 
törekszik az ő  szeretete, ezért küldte el Isten az ő  egyszülött 
Fiát, hogy mi általa örök életet vegyünk. És hogyan jutunk el 
ehhez az örök élethez és örök üdvösséghez? Mindenesetre itt 
áll az egyik részen az Isten szeretete velünk szemben. „Isten 
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság isme
retére eljusson, mert nem azért küldte az Isten az ő  Fiát a 
világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék
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a világ általa". (I. Tim. 2, 4 ; Ján. 3, 17), de a másik oldalon 
állunk mi alkalmatlanok, méltatlanok és képtelenek az életre 
és erre a dicsőségre. Hogyan jutunk hozzá? Jézus megmon
dotta Ján. 14, 4-ben „Az utat tudjátok." Az üdvre vezető ut a 
hit kapuján keresztül vezet. Az üdvösségre való minden törek
vésünket magában foglalja mai evangéliumunk azon Igéje: 
„aki hisz őbenne". Beszélhetnénk emberi jócselekedetekről, 
előszámlálhatnánk az emberi erényeket és emberi dicséreteket 
különféle előnyöket, de mindebből nem jönne ki az üdvösség 
summája. Minden jócselekedeteinknél, ha dicsekedhetnénk is 
velük, mint az az önhitt írástudó, „mindezt megtartottam az én 
ifjúságomtól fogva", még sem érnénk el, hogy a mi jócseleke
deteink summája — egész a tökéletességig tetőzve volna. Ha 
tudnánk is hivatkozni és rámutatni bizonyos előnyökre, mégis 
a mi életünk sötét oldalára tekintve, látnánk mennyi gyarlóság, 
mennyi tökéletlenség, mennyi hiány van életünkben. „Isten 
hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint mások, igaz
ságtalan, ragadozó és parázna, vagy mint ez a vámszedő," — 
keveset soroltál elő, ez nem az üdvösség summája. Minden 
parancsolatot betartottam — bizonyítgatod — „menj add el 
minden marhádat és osszad szét a szegények között" — szo- 
morkodol? Igaz, nem akarod, nem tudod betetőzni tökéletes 
érdemeid summájával. Akarsz a te jó  cselekedeteidből, érde
meidből üdvözölni? Meg akarod tölteni velük a tökéletességnek 
mértékét? A m i reményeinknek összesége. „Aki hiszen őbenne." 
A  mi üdvösségünk summája: „Aki hisz, el nem kárhozik." Óh 
kedves Testvérem, emelkedjél fel ehhez a biztos és tisztes 
kincshez, és reményeid forrásához, és minden várakozásod és 
vágyódásod összesítsd ebben: „aki hisz." Ezen az alapon állj 
meg szilárdan, állhatatosan, hűséggel, higyj és üdvözölsz te és 
a te házad. A mai evangéliomban a mi reményeinknek összes
sége van és végül a gonosz világnak bevégzett Ítélete. Az üd
vösség kérdése sokszor megvitatott kérdés volt az Úr és az ő  
tanítványai között. S az Úr tanítványai, mint minden saját gon
dolatai szerint élő ember, azt hitték és azt gondolták,, hogy az 
ember üdvössége a cselekedetekből születik meg. Es amikor 
az Úr Jézus szemeik elé állította a világot úgy, amint van és 
megismertette velük nemcsak a nyilvánvaló bűnösöket, hanem 
azokat a megfehérített koporsóit az írástudóknak és farizeusok
nak, megismerték ezen az utón annak lehetetlenségét és ag
gódva kérdezték: „Kicsoda üdvözölhet?" Ha az üdvösséget a 
mi hitünk gyümölcsének tekintjük és a mi reményeinknek tel
jességét ebben foglaljuk össze, „aki hisz", akkor első tekintetre 
a mi üdvösségünk oly könnyűnek fog látszani, hogy méltán 
kérdezhetjük: „És ki nem üdvözülhet? Ki fog kárhozatba es
ni ? “ Aki hisz, nem kárhozik el, aki hisz, annak örök élete van, 
aki hiszen üdvözül. Ó bizonyára könnyen menne ez, ha a mi 
ellenségünk a Sátán nem állana utunkban a mi üdvösségünk 
megakadályozására. Eljön és kiragadja az Igét szívünkből, hogy 
az emberek ne higyjenek és ne üdvözüljenek. „Hiszel-e ben-
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nem ?“ — kérdezi Jézus az egyik tanítványtól. Hiszek Uram, 
légy segítségül az én hitetlenségemnek. (Márk 9, 24.) Méltán 
kérdezi Lukács evang. 18, 8-ban „az embernek Fia, mikor eljő, 
avagy talál-e hitet a földön ? Milyen szomorú kérdés e z ! Ami
kor az, aki a szívek és vesék vizsgálója, aki jól ismeri az em
bert, kétkedni kénytelen, hogy talál-e a földön hitet? És ez így 
is van. Nem könnyű dolog igazán „hinni". Nem mindenkinek 
adatott „hinni.“ A  hitetlenség, ez a sátáni mag sátáni ügyes
séggel széthintve gyökeret vert az emberi szívekben, és mint 
a  gyökérszál behálózza az ember lelki életét. Az eredmények, 
a  következmények láthatók és nyilvánvalók, „világosság jött 
a  világra, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 
a  világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. És 
a sötétség mindjobban elharapózik, elhatalmasodik a világban, 
„a  világ gonoszságban sínylődik.“ S mindennek az eredménye 
és következménye ? Aki nem hisz, már el is kárhozott. Röviden, 
dióhéjban, megdönthetlenül: „Aki nem hiszen, máris elkárho- 
zott, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." Másik 
evangéliom már nem jöhet, az amely egyszer kinyilatkoztatott, 
teljesen elégséges az üdvösségre. Lehet-e valami tökéletesebb, 
teljesebb, mint az Istennek tökéletes kegyelme? Lehet-e meg
könnyítve jobban az üdvre vezető ut, nem elég-e neked az, 
hogy az Isten kegyelme üdvözíteni akar s nem akarsz arra 
törekedni, hogy a te hited által üdvözölhetsz? Más evangélio- 
mot ne kívánj és ne várj I Más evangéliom nincs, de más Ítélet 
sincs: Aki nem hiszen, már elkárhozott, mert nem hitt az Isten 
egyszülött Fiának nevében."

Feltártuk az Isten evangéliomának velejét és abban meg
találtuk : az Isten szeretetének teljességét, a mi reményeinknek 
összességét, a gonosz világnak elvégzett Ítéletét.

Vessünk számot mindennap ezzel. Minden nap keressük 
és tekintsünk a felé a tündöklő nap felé, amely beragyog tüzes 
lángjával a szíveink mélységeibe. „Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az 0  egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő  
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Mint egy el
ringató, felemelő pünkösdi harangszó cseng-bong az Ige az Isten 
örök szeretetéről és a mi üdvösségünk reménységéről. Nyissuk 
meg előtte szíveinket s esengő tavaszi remegéssel — munkáljuk 
ebben a gonosz kárhozatra ítélt világban a mi üdvösségünket 
a  Krisztusban való hit által. Ámen.

Illusztrációk.
Máté 21, 1—9 : Rudolf császár többször is így beszélt fé

nyes udvarához: Utólag még mindig megbántam azt, ha ke
mény, szigorú, vagy éppen barátságtalan voltam, de azt még
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soha meg nem bántam, ha megbocsátó, türelmes és alázatos 
voltam. . .

Egy kegyes életű keresztyénnek feltették a kérdést: Melyik, 
hát a legszebb és a legelső erény a Krisztus világában? —  
A  válasz így hangzott: Az alázatosság. Azután tovább vallatták 
és azt kérdezték tőle: Miről lehet legjobban megismerni a ke
resztyén embert? — S ő ismét válaszolt: Az alázatosságról. 
Harmadszor is kérdezték: Minek nem szabad sohasem elfogyni 
a hívő keresztyén szívéből ? — Az alázatosságnak — hangzott 
a bölcs öreg válasza.

Ezért mondotta Sciver egy alkalommal ezt a szentenciát: 
A z oroszlánt nem tudom elképzelni erő nélkül, a rókát ravasz
ság nélkül, a szerecsent sötét arcbőre nélkül — éppen így a  
keresztyén embert sem tudom elképzelni alázatosság nélkül.

A  nagyhét elején ezért vonul el Jézus minden híve előtt 
az alázatosság köntösében.

. . . Rongyruhába öltözött egy királyfi, hogy széttekintsen 
királyi atyja országában. Úgy járt a nagy birodalomban, mint 
szegény koldus. Nem volt fényes, előkelő kísérete, nem nyargalt 
utána elszánt lovagi tábor, egyedül rótta a hosszú utat. Akik 
csak a külsejét nézték s a ruháját vizsgálták — kigúnyolták, 
megvetették, semmibe vették — de akik arcába néztek s azon 
észrevették a királyi vonásokat, azok meghódoltak a látszólag 
rongyruhás koldus előtt, megértették, hogy szavában a király 
beszél, szemében a király néz rájuk, Ítéletében a király ítéli 
meg őket. Akik térdet hajtottak a koldus-királyfi előtt, azok 
kegyelem-levelet kaptak, akik ellenálltak, azok maguk Ítélték 
el magukat.

A  nagy magyar király, Mátyás, az igazságos ugyanígy 
szokta bejárni időnként birodalmát, hogy beletekinthessen alatt
valói szíveközepébe.

így járt a földön, emberek között Krisztus is. Külseje sze
rint csak egy szegény, mezítlábas vándorpróféta, akinek nem 
volt fejét hova lehajtani, akit büntetlenül arcul verhettek, meg
csúfolhattak — de aki belenézett a szemetükrébe, az meglátta 
rajta, benne az Isten arcát, a nagy király arcát, aki él és ural
kodik mindörökké. Akik térdet hajtanak előtte, azok tőle is 
kegyelem-levelet kapnak az Atyához, ahol egykor összegyűjti 
az övéit, hogy egy is el ne vesszen.

A  virágvasárnap királyában lásd meg a nagy királyt, a 
szíved királyát!

*

János 19, 16—30: Egy igen egyszerű ember, akinek semmi 
iskolázottsága, semmi képzettsége nem volt, azért könyörgött: 
vennék őt fel Németország valamelyik szeretetházába szolgá
latra, hogy ott Isten dicsőségére munkálkodhassék. Sok könyör
gésére végre is engedtek neki s megígérték, hogy kívánságát 
teljesítik, ha a felvételi vizsgát megállja. A  vizsgán legelőször 
is azt a kérdést adták fe l: Mondjon bizonyítékokat arra nézve.
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hogy Jézus valóságos Isten I . . .  A  vizsgázó nem tudott felelni. 
Új kérdést kapott, mely így hangzott: Hát micsoda alapon hiszi 
ön azt, hogy Jézus valóságos Isten ? ... Erre a szegény ember
nek megtelt a szeme könnyel, felemelkedett helyéről és a hála 
meleg hangján így szólt: „jézus valóságos Isten, mert engemet 
elveszett, eíkárhozott embert megmentett az örök kárhozattól!“

A  nagy kérdés mindegyikünknek fel van adva . . .  A nagy
pénteki kereszt alatt tudunk-e mi is olyan meleg érzéssel, olyan 
hálás szívvel felelni: Te vagy a Krisztus, te vagy az Isten, 
mert megmentettél a kárhozattól I

Gróf Zinzendorf Miklós az egyik düsseldorfi képkiállításon 
az egyik kép alatt, mely a töviskoronás Krisztust ábrázolta, azt 
a feliratot találta: Ezt tettem én te éretted — mit tész te én 
érettem ?... A  nagy kérdés mélyen a leikébe nyomódott, nem 
felejtette el. Nemsokára hosszabb utazást tett az országban s 
az egyik vendégfogadóban, a vendégszobában ismét talált egy 
Krisztus-képet, amelyről a Krisztus fájdalmas arca nézett reá. 
Hamarosan oda írta a kép alá a megrázó mondást: Ezt tettem 
én te éretted — mit tész te én érettem ?... Mikor aztán esz
tendők múltán megint visszatért abba a vendégfogadóba, az 
egész háznép nagy hálálkodással ment elébe s megvallotta, 
hogy életük megtisztulását, óemberük megöldökölését annak a 
mondásnak köszönhetik, amit Zinzendorf egyszer a kép alá írt...

Amint itt állunk a nagypénteki kereszt alatt, halkan sut
togva szálldos közöttünk a nagy kérdés. Tőlem is, tőled is kér
dezi a Golgotha keresztje s a Krisztus vérbarázdás, szomorú 
arca : Ezt tettem én te éretted — mit tész te én érettem ? A felelet 
csak egy lehet: a Krisztusnak adott, megszentelt életünk.

XII. Lajos francia királynak még trónra lépése előtt nagyon 
sok ellensége volt. A koronázás után a király parancsot adott, 
hogy írják össze ellenfeleinek nevét s amikor ez megtörtént, a 
király minden név után egy keresztet rajzolt. Az emberek meg
döbbentek, mert arra gondoltak, hogy a nevek után a fekete 
kereszt-jel nem jelenthet mást, csak a halálos Ítéletet. Pedig a 
király nem boszuállásra gondolt, hanem inkább a megbocsá
tásra. A sok apró kereszt a kegyelemnek áldott jele volt, amely 
ezt hirdette: Atyám, bocsásd meg nékik!

így sötétlik elénk a kereszt, a Krisztus keresztje, mtnt a 
legnagyobb kegyelemnek, a meg nem érdemelt bocsánatnak, 
minden mi bűnünket eltörlő égi szeretetnek jele. Nézz reá fel... 
azután hajtsd meg fejedet és imádkozzál, mert megtartattál.

*

Márk 16, 1—8: A  régi görögök történelmük legnagyobb 
csatáját Marathonnál vívták és legnagyobb győzelmüket Marat- 
honnál aratták. Nem is tudták ezt soha elfelejteni. Későbbi har
caikban, ha csüggedeztek, ha kételkedtek, ha meglankadtak, 
vagy gyengének érezték magukat, a csaták hevében, mindig így
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. . .  De hát mi lelt téged ? Most jársz az élet tavaszában és 
a halál szomorú gondolatával gyötrőd lelkedet ? — vágott közbe 
a fejedelem szava. Tévedsz, ha így gondolod — szólalt meg a 
fejedelemasszony — az én lelkem sohasem volt vidámabb, és 
örvendezőbb, mint most, amikor megtelt a nagy húsvéti hittel I

Ma is csak így van. Ahol a húsvéti hit fellobog a szívben, 
onnét menekül a szomorúság, felszárad a könny, megenyhül 
a bánat, elhordozhatóvá lesz az életteher, falszakadozik a két
ségek felhője. A legnagyobb meggazdagodást az a bizonyosság 
hozza, amely ezt vallja: Tudom, hogy az én Megváltóm él!

A  trappista barátok a szerzetbe lépésükkor erős fogadal
mat tesznek a hallgatásra. Csendes kolostorukban tilos a be
széd, mindössze köszönteni szabad egymást. Köszöntésük pedig 
mindig csak e z : Memento móri! Gondolj halálodra I — A  ko
lostor boltívei, az apró cellák és a hosszú folyosók falai reggel, 
délben, este csak ezt a szomorú köszöntést visszhangozzák: 
Memento móri! . . .  De ezen kívül örök csend némasága borul 
az egész házra.

Egyszer egy életvidám ember borzongva hallott a trappista 
barátok eme komor köszöntési módjáról és ösztönösen tört fel 
leikéből a tiltakozás szava: „Nem, memento móri 1 — hanem
inkább Memento vivere 1__  Ne azt hirdessétek: Gondolj a
halálra, hanem inkább ezt: Gondolj az életre ! . . .

„Jézus én bizodelmam,
Örök életre vezérem, 

Őbenne van nyugalmam.

Mert vele azt mind elérem, 
Ami itt vigasztalhat. 
Holtomban boldogíthat."

biztatták, lelkesítették egymást: Marathon ! . . .  És megálltak 
mozdíthatatlanul egész a diadalomig.

Kell-e nagyobb győzelem, mint amit a husvét hirdet. Ari- 
mathiai József kertjének sziklasírjánál két nagy hatalom mérte 
össze erejét: a halál és az élet, a halál, meg Krisztus. Földnek 
és égnek hatalmasságai vívták a csatát és Krisztus győzött. 
A  húsvéti győzelem jelent-e nekünk annyit, mint a görögöknek 
a marathoni diadal ? Merjük-e, tudjuk-e mi ezzel a szóval biz
tatni magunkat: Husvét! . . .  Amikor temetői utat járva könnyel 
telik meg a szívünk, hozza-e a vigasztalás sugarát ez a szó ? . . .  
Ha csüggedés lepi meg szívünket, és betegágyhoz kötöz a szen
vedés, merjük-e biztatni egymást ezzel a szóval: husvét, hus
vét ! . . .  Merjük-e követni Luthert, aki élete válságos, nehéz 
óráiban azzal biztatta meg szívét, hogy felírta a falra, felírta 
az asztalra ezt a két szót: Christus vivit! . . .  Jézus é l !

Énekeskönyvünk legszebb húsvéti énekét Lujza Henrietté 
brandenburgi fejedelemasszony írta, az 1611. esztendő egyik 
havas, téli reggelén. Amikor a hívő lelkű fejedelemasszony az 
ének utolsó sorát is leírta, éppen a szobába lépett fenséges 
férje, Brandenburg fejedelme, s az írásra tekintve így szólt: 
Látom a kezedírása! Bizonyára ez is egy szép egyházi ének. 
— Igen, ma reggel írtam le I hangzott a válasz. Olvasd fe l . . .  
És felhangzott először a húsvéti ének:
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Vájjon a kettő közül melyiknek van igaza? Mindegyik
nek ! Memento móri és Memento vivere az evangélikus keresz
tyén ember előtt ezt jelenti: „Krisztus az én életem — nyere
ség halálom 1“

*

Lukács 24, 13—35: Az emmausi vándorok a kenyérnek 
megszegéséről ismerték meg Jézust. A  hívő szív mindig eljut 
Jézus megismerésére. Mária Magdaléna a hang csengéséről 
ismert rá a Mesterre, Tamás szemei akkor nyilatkoztak meg, 
amikor megtapintotta Jézus kezén és oldalán a sebhelyeket, 
János előtt a szakadásig megtelt háló magyarázta el, hogy 
Jézus a Krisztus, Pétert a dorgáló szó, a vádoló tekintet győzte 
meg és kapcsolta a Megtartóhoz.

Az ismertetőjelek ma is ott vannak minden ember előtt. 
A z egyik ember ráismer Jézusra a mennyegzői oltár előtt, ahol 
boldogan megáll — a másik talán egy frissen hantolt sírnál, a 
könnyein keresztül látja meg Krisztus arcát — van ember, aki 
bűneinek sötét fellegén keresztül ismer reá — ismét mások aján
dékok és áldások rózsabokra mögött pillantják meg őt. Jézus 
nem akar elrejtőzni senki elől sem. A  mi szemünk a hibás, ha 
„szemeinket visszatartóztatjuk, hogy őt meg ne ismerjük".

Az első húsvéti prédikációt Jézus mondotta az emmausi 
tanítványoknak. Igéjének középpontja husvétkor is : a kereszt. 
'(26. vers.) Az egész evangéliomot, ezt a drága örömhírt csak 
akkor érthetjük meg, ha a keresztről szóló tudományt helyezzük 
annak középpontjába. Luther már 1551-ben ezt hirdette: „Aki 
 a Bibliát olvasni akarja, jól vigyázzon, hogy az igében ne csa
latkozzék. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha meggondoljuk, 
hogy a Bibliában minden szó egyetlen középpontra utal s ez 
a középpont a Krisztus keresztje!"

. . . Egy fiatal lelkész az első prédikálása után megkérte 
öreg szolgatársát, hogy mondjon véleményt első igehirdetéséről. 
„Hiszen minden jól volt — válaszolta az idősebb lekipásztor — 
csak egy a hiba! A prédikációban nem esett egyetlen szó sem 
a Krisztus keresztjéről 1"... A fiatal lelkész a maga mentségére 
megemlítette, hogy a választott alapige sem szól a keresztről 
s nagypéntek is messze esett még. „Tanuld meg, hogy a Biblia 
minden lapján, minden fejezetben, minden versben ott rejtőz
ködik a keresztről szóló tudomány. A kereszt! Ezt lásd, ezt hir
desd mindig, mert ott van a mi megtartatásunk és örökéletünk!

*
János 20, 19—31: Híres csillagvizsgáló volt a maga ide

jében Laplace. Hatalmas messzelátók segítségével tényleg fel
tárta a magas égbolt sok-sok titkát a kiváncsi emberek előtt. 
Mint kora ünnepelt tudósa elbizakodottságában egyszer azt 
mondotta, hogy vizsgálódásai során most már az Isten lakó
helyét, sőt magát az Istent is meg kell találnia. Belefogott a 
magy munkába. Műszereivel végigkutatta a magasság boltozatát,
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csillagok, naprendszerek kerültek messzelátója elé, amikből mi 
szabad szemmel semmit sem láthatunk. Mikor aztán Laplace 
az Istent és az ő lakóhelyét seholsem találta, fennhéjázva így 
szólt: Miután én gondosan átkutattam az égboltozat minden 
magasságát és mélységét s az Istent seholsem láttam, ennél
fogva megállapítom, hogy Isten nincs ! . . .

Laplace gúnyolódó kijelentését tönkreveri a feltámadott 
Jézus mindörökké szent Ígérete: „Boldogok, akik nem látnak, 
és hisznek 1“

A  kételkedésnek annyi sok változata van.
Ott van Nikodémus, aki félig csodálkozóan, félig vissza- 

utasítólag mondja a kételkedés szavát: „Mimódon lehetnek 
e z e k ? . . .  Mimódon születhetik az ember, ha vén?“ . . .  Ott van 
Nathanael, aki az előitéletektől elszédülve, kételkedve rázza 
fejét: „Názárethből jöhet-e valami jó ? “ . . .

Előlép Keresztelő János és félig csalódottan, félig remény
kedve szól Jézushoz: „Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást 
várjunk ? “ . . .

És most itt van Tamás, aki először látni akar és csak 
azután merne hinni. Földre szegezve szemét szó l: .......  sem
miképpen el nem hiszen!“ . . .

Nincs azonban olyan kétely, nincsen olyan borulat, amelyre 
fényt ne tudna szórni az Isten igéje. „Aki engem követ, nem 
járhat sötétségben". *

János 10, 12—26 : Campanus Renatus ez az előkelő fran
cia főúr, hírhedt eretnek-üldöző volt a maga korában. A refor
máció hívei közül, aki a kezébe került, azt kérlelhetetlenül ha
lálra ítélte és beledobatta kertjének mély tavába. Hitvány élce
lődéssel a tóra mutatva ezt szokta mondani: ebbe a nagy 
serlegbe mindenki belefér . . .

Ezt a vérengző embert megkérdezte egyszer a király, 
IX. Károly, akinek lelkét a Szent Bertalan éjszaka rettenetes 
bűne nyomta, hogy vájjon hány eretneket nyelt már el „a nagy 
serleg? “ Campanus Renatus elvadult lelke pedig ezt felelte: 
„Én nem tartom számon eretnekeimet s nem vezetek jegyzéket 
róluk. Számolatlanul küldöm őket a halálba 1“

Ugy-e milyen éles ellentét Jézus kijelentése, a jó  pásztor 
szava: „Én ismerem az enyéimet"...  Számon tartom őket. Tö
rődöm velük. Nevüket feljegyeztem. Hajszálaikat megszámoltam^ 
Bűneiket magamra vettem. Helyet készítettem nekik Atyám há
zában . . .  Én ismerem az enyéimet 1

*
János 16, 16—23: Akármilyen hihetetlenül is hangzik: 

szomorúság és öröm együvé tartozik. Megragadóan beszél erről 
a „Luther rózsa". A  szomorúságnak jele a fekete kereszt, az. 
öröm jelképe a rózsa. Luther ezt a két szimbólumot egyesíti 
— a rózsa közepébe odarajzolja a keresztet, s maga ezt mondja 
róla : A  keresztyén rózsák közt jár. ha szívében a kereszt áll-
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Mind többen viselik nálunk is a Luther-rózsa jelvényét. Vájjon: 
gondolnak-e erre?

S vájjon gondolnak-e a búcsúzó Krisztus szavára: ........
most ugyan szomorúságban vagytok . . .  de ismét örülni fog a  
ti szívetek".

*

János 16, 5— 15: Napóleont Berezina mellett, Németország 
földjén vereség érte, és nagy sietséggel vonult vissza. Taktiká
ból azonban nem vereséget, hanem inkább nagy győzelmet 
hirdettek mindenfelé a megvert sereg vezérei. A  német városok
nak a vett parancsra győzelmi ünnepeket kellett rendezni. Aki; 
azonban tudta, hogy a győzelmi hír szemenszedett hazugság 
s a nagy császár vert sereg élén vonul vissza — azok nem 
örömünnepet rendeztek, hanem arra készültek, hogy hazájuk, 
földjéről végleg kiverjék a franciák császárját, Napóleont.

A Sátán fennen kirdeti, hogy ez a világ az övé, hogy itt 
ő az úr, és trónusa szilárdan áll s minden ember menthetetle
nül az övé. Tudjuk, hogy ez hazugság! Jézus a győző, aki úr 
a bűn, a világ és minden ördög felett. Aki hiszi és tudja ezt, 
az nem kétségeskedik, nem csüggedezik, hanem harcba indul, 
hogy végkép kiverjük az ős ellenséget Isten megváltott világá
ból. Bízzatok, „e  világ fejedelme megitéltetett 1“

*
János 16, 23—33: Megkérdeztek egyszer egy szegény kis 

cselédleányt, hogy miként tudja életében megvalósítani és ösz- 
szekapcsolni a munkát és az imádságot. . .  Oh, igen könnyen 
megy az nálam! — adta meg a feleletet. Reggel, amikor öltö
zöm, már ajakamon az imádság: Uram, öltöztessél fel engem 
az igazságnak és a kegyelemnek ruhájába! — Ha mosásba 
kapok, már szól a könyörgésem is: Atyám, egészen moss en
gem tisztára az én bűneimből! — Ha tüzet gyújtok, nem tudom 
elhagyni az imádságot: Uram, gyújtsd meg bennem a hitnek 
tüzét és lobogtasd fel szívemben a szent szeretet lángját. — 
Ha a házban takarítok, lelkemben ott cseng imádságom szava: 
Tiszta szívet teremts bennem oh Isten, és az erős lelket újítsd 
meg énbennem! . . .  És ez így megy minden én munkámnál.

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérnt 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek".

A bajor Kristóf herceg gyakorta felkeresett Blutenburg mel
lett egy kis kápolnát és ott imádkozott. Áhítata végeztével ba
rátságosan elbeszélgetett a környékbeli parasztokkal. Megszólí
totta egyszer az öreg Lorenzet és felajánlotta, hogy szívesen 
tesz neki valami szívességet. Az öreg paraszt azonban így szólt r 
„Hercegséged nagyobb szívességet nem tehet nekem, mint amit 
már tett! Ön mentette meg a fiamat! — Hogyan, kérdezte a 
herceg, hisz tudtommal nem is találkoztam még a fiával! — 
És mégis ön mentette meg a fiamat, aki rossz útra tévedt, el
kerülte a templomot, elhagyta az imádságot, nem akart tudni 
Istenről. s mindig mélyebbre sűlyedt a bűnben. Egyszer az-
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 után látta hercegségedet bemenni ebbe a kápolnába, titkon 
megleste, mit csinál ottbenn, és amikor látta hercegségedet buz
gón  imádkozni, gondolkozóba esett. . .  megváltozott. . .  jó  útra 
tért. . .  s ma istenes életet folytat. Hercegséged imádságos élete 
megmentette a fiamat ! Isten áldja meg érte, ennél nagyobb 
-szívességet már nem tehet nekem.

Az imádság életet mentő hatalom!
*

Márk 16, 14—20 : A régi görögök mesevilága beszél egy 
 óriásról, Anteusról, akinek szülőanyja maga a föld volt. A föld
ből nőtt ki, erejét onnét merítette. Ha csatákban a földre teper
tők, amint teste érintkezett szülőanyjával, a földdel, azonnal 
visszakapta hatalmas erejét és új harcot kezdett. Hercules azon
ban túljárt rajta. A  levegőbe emelte, elszakította a földtől, és 
megfojtotta. Anteus egyedül a földre támaszkodott, abban bi
gott, onnét merítette erejét — megcsalódott.

Hasonlóan járt minden más a világon, ha egyedül a földre 
akart támaszkodni. Felfelé csak felfelé!

Jézus evangéliomát, Isten országát is elsöpörné a földi 
vihar, ha egyedül csak erre a világra számítana. Néhány év
század leteperte volna a keresztyénséget is. Jézus ügyének, a 
keresztyénségnek súlypontja azonban nem ebben a világban 
van, erejét nem innét meríti, hanem egy láthatatlan s győzhe
tetlen világból. Jézus mennybe ment, hogy e világ erején min
dig diadalmaskodjék, annak a másik világnak győzhetetlen 
erejével.

Mindenki ismeri Amerika felfedezőjének Kolombus Kristóf
nak nevét. Nem tudott pihenni ez a Kolombus. Szembeszállt 
magával a félelmetes tengerrel, de valóra akarta váltani fényes 
ólomlátását, hogy egy új világrésszel fogja gazdagítani Európa 
népeit. Végre minden elkészült. . .  maga is hajóra szállt s ezzel 
•a kiáltással búcsúzott a parton állóktól: ,,Uj világot keresek!“ . . .  
És elindult az új világ felé.

Hát nem ugyanígy kell cselekedni a keresztyén embernek 
ás? Elindulunk a földi élet tenger-hullámain, de szemünket a 
magasságba vetjük, magasabbra, mint a csillagok és ezt mond
juk mi is : Uj világot keresünk! Ez az új világ a Krisztus sze
rezte mennyország. *

János 15, 26—16, 4 : A régi Róma hatalmas méretű szín
házának, az amfiteátrumnak építőjéről beszélik a következőket: 
Amikor még készült a 87.000 embert befogadó nagy épület, 
egyszer maga a császár odalépett az építőhöz és így szólt 
hozzá: Tetszik nekem a munkád, ha elkészülsz vele, ünnepet 
rendezünk a tiszteletedre és nagy néptömeg előtt kitüntetlek. 
— A hatalmas színház elkészült. Kitűzték a megnyitás napját 
s amikor megtelt az óriási nézőtér, így szólt a császár: Vezes
sétek elő az elfogott keresztyéneket,, hadd lássuk, miként vesz
nek el az oroszlánok torkában I . . .  És énekelve jött a kis sereg,
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férfiak és nők, öregek és gyermekek az arénára. Azután kinyi
tották a vadállatok ketrecének ajtaját és a kiéheztetett állatok 
az arénára rontottak, majd halált hozó ugrással rávetették ma
gukat a még mindig éneklő keresztyénekre. Borzalmas látvány 
lehetett, amint a véres földön széttépték a hitvallók holttestét... 
Azután felhangzott a tömeg hangos kiáltása: Éljen, éljen a 
császár ! . . .  De alig csendesedett el az eget rázó kiáltás, fel- 
emelkedett helyéről az ünnepelt építőmester és a bizonyságtevés 
hangján így kiáltott: „Én is keresztyén vagyok. . .  én is keresz
tyén v a g y o k . .  Megragadták és őt is a vérengző vadállatok 
elé dobták.

Hogyan beteljesedett Jézus szava: „Ti is bizonyságot 
tesztek". *

János 14, 23—31: Baxter Richárd, az Úrnak ez a hűséges 
szolgája, 76 éves korában 1691. december 8-án halt meg. Ha
lála előtt nagy fájdalmak, emberfeletti szenvedések kínozták. 
Testámentumát mégis így kezdi: „Lelkemet bizodalommal és jó- 
reménységgel teszem le az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak 
kezébe, aki engemet megváltott. Rajta keresztül Isten kezébe 
ajánlom testemet és lelkemet. Jól tudom, hogy ő Atyám nekem 
a Jézus Krisztusban".. .  Betegségének ideje alatt felkeresték 
tisztelői, hívei s a hit emberének ajakéról élő víznek igéi hang
zottak. Esti imádságát így szokta befejezni: Uram, te tudod 
legjobban: mikor, mit, és hogyan cselekszel mivelünk 1. . .  Ha 
megkérdezték, hogyan érzi magát, felelete ez volt: Szenvedek, 
nagyon szenvedek, de a szívemben békesség van, a Krisztus 
szerezte békesség! . . .

Úgy történt, ahogy Jézus ígérte övéinek: Békességet ha
gyok néktek, az én békességemet adom néktek. . .  ne nyugta
lankodjék a ti szívetek, se ne féljen.

*
János 3, 16—21: Az egyik londoni nagy hídon megállt 

egyszer egy előkelő úr és az előtte elhullámzó sokaságnak 
szakadatlanul ezt kiáltotta: Itt mindenki arany tallért kaphat a 
fillérjéért I Kezében ott is tartott egy szelencét teli arany pénzzel. 
A legtöbb ember fel sem is figyelt a furcsa hirdetményre, vol
tak, akik sajnálkozva gondoltak a szegény „eszétvesztett sze
rencsétlenre", mások hamisítványoknak tartották az arany pén
zeket és nevetve tovább álltak. Egy egyszerű munkás azonban 
próbát tett. Megvette a fillérért az aranyat, de azután sietve 
elment egy aranyműveshez, hogy megvizsgáltassa a kapott 
pénzt: tényleg arany-e ? .. . Az aranyműves megállapította, hogy 
valódi arany pénzekről van szó. Nosza gyorsan szaporázott 
vissza a munkás az előbbi helyre, hogy mostmár megvegye 
fillérekért az egész szelence aranyat. Ám mire visszaérkezett, 
a különös ember nem volt már található.

. . .  Ennek a különös dolognak a háta mögött egy érdekes 
fogadás húzódik meg. Két előkelő, gazdag ember fogadott, hogy
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 az egész Londonban nem akad egyetlen ember sem, aki lehet
ségesnek találna egy olyan üzletet, amelyben fillérért arany 
tallért lehetne vásárolni. Az egyik azt állította: igen, a másik 
-azt erősítette: nem ! Ezek tettek próbát. A  fogadás megnyerése 
bizony csak hajszálon múlott, mert csak egyetlen ember akadt, 
aki hinni mert a különös hírnek és vásárolt egy darab aranyat. 
A nagy tömeg lehetetlennek tartotta a hírt és gyorsan tovább 
sietett.

Önzetlen s az ember értelmét felülhaladó szeretet nyilat
kozik meg abban, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az 
ő  egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne el ne vesz- 
szen“ . . .  Azért tetszik olyan hihetetlennek a nagy tömeg előtt 
ez a drága evangéliom, ez a hatalmas pünkösdi üzenet.

Nagy Miklós
                                      zalaegerszegi lelkész.

Könyv- és folyóiratismertetés.
Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban 

és svéd traktátusokban.
I. A Luthertum  1935. évi decemberi füzetének a tartalmából jelentősé

génél fogva méltán emelkedik ki Elért erlangeni professzor tanulmánya, amely 
A  szuperintendenciás szervezet p ü sp ök i jellege címen állást foglal azzal a né
zettel szemben, mintha az evangélikus (lutheri) egyház az állampolitikai 
„vezér“-elvet akarná utánozni akkor, amikor püspöki szervezetét igyekszik 
kiépíteni, — hiszen a XVI. századbeli rendtartásokból nyilvánvaló, hogy a 
szükségből létesített szuperintendensi hivatal sajátosan egyházi jellegű is volt 
és nem tekinthetők annak viselői egyszerűen állami (fejedelmi) mandatáriu- 
soknak. — Az 1936. évi januári és februári füzetéből pedig különösen is fi
gyelmet érdemel D oern e lipcsei professzornak A n n u s D om in i c. terjedelmes 
tanulmánya, amely a „Niedersachsische Liturgische Konferenz” és a „Berneu- 
chener Kreis“ megbízásából K nolle és Stdhlin szerkesztésében A z  eg yh á zi év  
címen 1934-ben kiadott emlékirat objektív és komoly elmélyedésre késztető 
kritikájának tekinthető. D oern e helyesen látja meg az emlékirat jelentőségét 
abban, hogy benne az egyházi év kiemelkedik a liturgia részlet-kérdésének 
deklarált jelentéktelenségéből és felfogásában, értékelésében az egész egyházi, 
istentiszteleti élet theologiája nyilatkozik meg; viszont felmutatja az emlék
irat elvi részének a gyengéjét is, amely természetszerű következménye annak 
a ténynek, hogy a mű két — bármennyire is jóigyekezetű és egymást meg
érteni igyekvő, egymáshoz az utóbbi években jelentős közelségbe jutott! — 
külön tábor munkásainak egymás mellé rakott részlet-teljesítményeit tárja az 
olvasó elé.

A Pastoraltheologie 1935. évi november—decemberi, valamint 1936. évi 
januári és február—márciusi füzetében is (a minden számban fellelhető és 
az egyházi évhez igazodó meditációs anyag mellett) folytatja Dehn  professzor 
a Felnőttek evangélikus oktatásának vezérfonala  c. tanulmányát, amely most 
előbb „ a  hitről'', azután pedig „ a hit által való m egigazulásról", illetve „va
lóságos Isten és valóságos ember” címen a II. hitágazatról szól. — A januári 
füzetben még a mai gyülekezeti élet egyik fájdalmas sebét tárja fel Steil lel
kész A  házi áhitat felelevenítése c. cikkében, amely az igazi egyházi szellem
ben tartott gyülekezeti biblia-órák egyik legértékesebb gyümölcsét szerelné 
látni ennek az ősi evangélikus intézménynek a megújhodásában. — A feb
ruár-m árciusi füzet tartalmából pedig még ugyancsak joggal számíthat ér
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deklődésünkre H o p f  lelkésznek A  rend elve a z eg yh á z újjáépítésénél c. érte
kezése, amely a szerző Lutheránus eg yh á zi rendtartás címen (a „Bekennende 
Kirche“ 29. könyvecskéjeként, 1935-ben) megjelent tanulmányához hasonló 
alapossággal mutatja ki, hogy a világi és jogászias elgondolású külsőséges 
„§• egy házalkotmány “ helyett sokkal nagyobb szükség van az „Egyház életé
nek a rendjét feltáró" igazi eg yh á zi rendtartásra.

A Pastoralblatter 1935. évi decemberi füzetében K u n ze  hannoveri lel
kész (10 évvel ezelőtt lipcsei „Studentenpfarrer") A z  egyh á zi év  címen szin
tén a Knolle— Stáhlin-féle emlékirattal, különösen pedig ennek gyakorlati 
kivitelre ajánlott tervezetével foglalkozik. Végigmegy a tervezet szerinti fel
építésben az egész egyházi éven, amelynek részei: 1. a négy ádventi vasár
nap ideje, —  2. a karácsonyi ünnepnapok ideje, —  3. a vízkereszt és az epi- 
fánia-idő 1— 6 vasárnapja, —  4. a nagyböjt előtti 3 vasárnap ideje („döntés 
előtt!“), —  5. a passió idejének 6 vasárnapja és a nagyhét („harc és szenve
dés !“), —  6. húsvét ünnepei, a húsvéti öröm idejének 6 vasárnapja, áldozó
csütörtökkel („az új életi"), — 7. pünkösd ünnepei és a pünkösdi idő 3— 6 
vasárnapja („az egyház és erői!“), —  8. Kér. János napja és a „János-időszak" 
7 vasárnapja („a megszentelődés egyháza!“), —  9. a „Szt. Lőrinc-időszak" 6 
vasárnapja („a szeretet egyháza 1"), —  10. a „Szt. Mihály-időszak" 5—6 va
sárnapja, október 31-el („a küzdelem egyháza!"), —  11. az „utolsó idő" 2— 3 
vasárnapja („a reménység egyháza !“). A részletekre vonatkozó egy-két na
gyon is alapos kritikai megjegyzés ellenére is kétségtelenül nyereségnek te
kinti a szerző a „Szentháromság-ünnepe utáni vasárnapok" „sivár elmélete" 
helyett az egyházi élet konkrét realitásához való igazodást. Meggyőződésünk 
szerint ez a kérdés előbb utóbb nálunk, a magyar Sionban is sürgetni fogja 
a megfelelő megoldást! —  Az 1936. évi januári füzetben S tange Erik érde
kes megbeszélést kezd meg az É b resztő  prédikáció a jelenben  elmen, amely
nek a hozzászólásaiban —  a januári és februári füzetben is —  a „karizma" 
és a „bizonyságtevés" problémája kerül a diszkusszió homlokterébe. —  A  
februári füzet tartalmából pedig kiemeljük Lic. zű r N ieden  lelkész cikkét, aki 
A  p a ssiós  prédikációhoz szól hozzá, hangsúlyozva annak lényegét (a kereszt 
prédikálása!) és jelentőségét (az elválaszthatatlanul összetartozó, „propter 
Christum" —  megigazítás és megszentelés munkálása !).

A M onatschrift f ü r  G ottesdienst und kirchliche K u n st 1935. évi október 
—novemberi füzetének gazdag tartalmából figyelmet érdemel Chr. M ü ller  két 
értékes himnologiai tanulmánya: Az egyiknek a címe L uther éneke a halál
ról „M itten  wir im L eben sin d  m it dem  T ód  u m f a n g e n a másiké: Luther  
ádventi éneke „ N u  kom m  dér H eiden H e i l a n d Ugyancsak ezt a számot gaz
dagítja K op p  stuttgarti lelkésznek pompás egyházművészeti cikke, amely A z  
újabb fa lfestészet fe jlőd ése  a w ürttem bergi evangélikus egyházban  címen ad 
betekintést abba az örvendetes egyházi-liturgikus megújhodásba, amely az 
évszázadokon át református hatás alatt állott württembergi istentiszteleti élet
ben ebben a vonatkozásban is egyre tudatosabban és erőteljesebben jelent
kezik. — Ugyanebbe az irányba esik H u b er  lelkésznek a decemberi füzetben 
E g y  felvilá gosod ás-k orabeli tem plom  átalah itása cimen közölt előadása, amellyel
— példás tárgyszerűséggel és szinte utolérhetetlen közvetlenséggel! — ma
gyarázza meg egy württembergi templom-szentelés gyülekezetének azokat a 
lényeges változtatásokat, amelyeknek a keresztülvitele révén a racionalista 
elgondolásból épített „prédikációs-terem  ''-bői szentéllyel ellátott Istenháza  lett.
— Az igazi egyházi, evangélikus-lutheri megújhodás minden híve csak örül
het annak, hogy az egykor egészen „más lélek" bői született folyóirat ilyen 
cikkel érkezhetett el a 40. évfolyam végére! — Ugyancsak a decemberi fü
zetben olvashatjuk Steinbeck  professzornak A z  egyházi zene a theologiai ta- 
nulm ányben  c., nálunk különösen is megszivlelésre méltó cikkét, amelyben 
az illusztris tudós egyenesen az egyetemi fakultások gyakorlati theologiai 
munkájával kapcsolatban sürgeti a jövendő papság alapos egyházzenei kikép
zését (elméleti előadások és tényleges gyakorlatok révén!): a) gyülekezeti 
(uép-) énekben, b) liturgikus (papi) énekben és c) művészi karénekben. — 
Az 1936. évi januári füzetben kezdi meg W eism ann, a tübingeni „Stift" theo- 
logusainak egyik előadója A z  evangélikus p a ssiós-én ek  történetéhez című, na
gyobb terjedelműnek Ígérkező himnologiai tanulmányát, amelynek első része
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a reformáció előtti passiós-énekkel foglalkozik, második része pedig a lutheri 
reformáció passiós énekét ismerteti. — Végül megemlítjük, hogy az evangé
likus Északkal szemben nyelvi nehézségekkel számolni kénytelen olvasók 
számára is hozzáférhetővé teszi ugyanebben a számban dr. Buchholtz finom 
analízissel megírt egyházművészeti tanulmánya, a Sörensen H enrik oltárképei 
a linköpingi dóm ban  — az igazi evangélikus-lutheri egyházművészet egyik 
jelentős területére való betekintést (illusztrációkkal!).

II. Az elmúlt hetekben valóságos leiki felüdülést és az igazi egyházi 
megújhodásért való munkánk nagy belső erősítést nyerhetett azokból az 
értékes könyvekből, amelyeket Dr. iheol. R osendal Gunarr osby-i (Svédország) 
parochus, a Sodalitium  C on fession is Apostolicae egyik kiváló tagja és a svéd
országi egyház eredeti és tiszta apostoli életteljességének megújhodását a 
nyomtatott betű hatalmával alig egy éve szolgáló, kitűnő P ro Ecclesia kiadó- 
vállalat ügyvivője szolgatársi szeretetből küldött meg, hogy a magyar papság 
szélesebb körei is felfigyelhessenek ennek az igénytelen ismertetésnek a révén 
arra az egyre jobban erősödő életfolyamatra, amelyikben az egyház újra és 
kizárólag egyházként, a Krisztus élő és (mivel belőle élő 1) éltető testeként 
megújhodva bontakozik ki az evangélikus Északon, közelebbről: — Gusztáv 
Adolf hazájában.

Első helyen említjük D r. R osendal könyvét; E g yh á zi m egújhodás a 
címe (196 lap, fűzve 3 50, kötve 4.50 svéd korona az ára), — tulajdonképpen 
a z egyházi megújhodás programmiratának tekinthető. Bevezetésében az e g y 
házi mepújhodás következményéről szólva, első részében az egyházi megúj
hodás hitvallásos jellegét (ősegyházi és lutheri!), — a másodikban az egyházi 
megújhodás sacram entalis jellegét (a prédikációt illetőleg is!), - - a  harmadik
ban az egyházi megújhodás hierarchikus jellegét (püspöki és papi hivatal 
krisztusi, illetve apostoli eredete és folytonossága!), — a negyedikben pedig 
az egyházi megújhodás liturgikus jellegét (és ezzel kapcsolatban a gyülekezet  
igazi jelentőségét, az egyetemes papság helyes értelmét stb.) tárgyalja tanul
ságos tárgyilagossággal és a Szentlélek bizonyságaként jelentkező, szinte ma- 
gávalragadó életelevenséggel.

Ugyancsak R osendal szerkesztésében, de több szerző alkotásaként jelent 
meg (szintén 1935-ben) A z  eg yh á z éve (116 lap, 1.50 svéd korona az ára) c. 
könyv, amely első  részében (egyh á zi kalendárium : 1936-ra, minden vasárnap 
és ünnepnap megülésére vonatkozó pontos liturgikus és himnologiai utasítás
sal !) egy kissé emlékeztet a német „berneucheniek® G ottesjah r c. évkönyvére, 
— m ásodik részében pedig különböző szerzőktől, de egy Lélekből született 
tanulmányok vannak az egyházról és az egyház életéről. Ézek az igazi lutheri 
egyháziasságtól áthatott és bizonyos tekintetben a múlt századbeli L öh e-  
Vilm ar-Schartau  névvel jellemezhető biblikus és konfesszionális, evangélikus 
sacramentalismus megelevenítését szolgáló tanulmányok az egyház életét, 
mint „corpus Christi mysticum“-ot világítják meg az olvasó előtt. Például 
idejegyezzük néhány tanulmánynak a címét: K risztus egyháza  — szen t e g y h á z ; 
A z  egyh á z e g y s é g e ; A  küzdő e g y h á z ; A diadalm askodó e g y h á z ; A  hitvalló 
eg v h á z ;  A  szolgáld eg yh á z —  a d ia k on á tu s; A z  egyház és Isten o r s z á g a ; A z  
egyh á z K risztus tes te ; Ig e  és  S z en tség ; A  teljes n a gy m is e ; A  p ü spöki hivatal
r ó l ;  A  p a p i hivatalról; P ap és  g yü lek ezet; H o g ya n  hív a Szentlélek az e g y 
házba ? ;  H og ya n  szentel m eg  a  Szentlélek az egyházban ? ;  stb. — Megjegyez
zük még, hogy nemcsak ennek a könyvnek, hanem az egész mozgalomnak 
egyik legfőbb célja az úrvacsorái com m unio-nak a keresztyén-evangélikus élet 
állandó, normális táplálékaként és erőforrásaként való tudatos megelevenítése 
és helyreállítása. — A maga teljes egészében ezzel az életkérdésünkkel fog
lalkozik dr. R osendal 20 lapos traktátusa, amelynek a cím e: A z úrvacsorái élet 
a svédországi egyházban  és amely nem áll meg az elméleti „megállapítások
nál®, hanem a saját maga papi életére és a gyülekezetében szerzett élettapasz
talatára hivatkozva megmutatja a szentségbeli com m unio-élet megelevenítésé- 
nek sok kitartást, imádságot és tusakodást igénylő útját.

Befejezésül pedig megemlítjük még ennek a lüktető aktivitást mutató 
P ro  Ecclesia traktátus-sorozatnak két kisebb — ugyancsak 1935-ben megje
lent — iratát. Az egyik L ju n g  halmstadt-i káplántól való és H o g y  a prédiká
ciót és Isten igéjét m eg  ne vessük  címen — tanító-igehirdetésnek is beillő,
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megkapó formában! — határozott irásszerűséggel szól a prédikációról és Isten 
igéjéről, majd arról, hogy miben áll a prédikációnak és Isten igéjének a meg
vetése, azután pedig arról, hogyan szabadulhatunk meg ettől a bűntől. A má
sik traktátus pedig L ysan d er malmő i prépostnak Ján. 6, 53 alapján A z  Ú r
vacsora S zen tsége jelentőségéről az 1935. márciusában a nyköping-i egyházi 
konferencián tartott hatalmas prédikációját tartalmazza, amelyben a szentség 
tartalmi gazdagsága laikusok számára is lelkűkbe fogadható módon bontako
zik ki. Ilyen traktátusokra nálunk is igen nagy szükség van 1

Dr. theol. Jánossy Lajos
e g y e t e m i  t a n á r .

G áncs A la d á r : Kunst Irén élete és munkája. 1869—1934. Emlékkönyv. 
Budapest, 1935. Az evangélikus és református külmissziói bizottság kiadása.

1934. évi november hó 9 én Kínában, Szüiníngben befejezte életét az 
első hivatásos magyar női misszionárius: Kunst Irén. Rendkívül értékes, esemé
nyekben gazdag és építő munkában áldott élet nyert befejezést ezen a napon.

Jelentőségét az emlékkönyv szerkesztője: Gáncs Aladár abban állapítja 
meg, hogy ő volt az első hivatásos magyar női missziómunkás. Ő volt az 
első, ki Kinát munkamezővé tette. Ő szolgálta legvilágosabbaa a magyar kül- 
misszió ügyét. Hivatásában vált izmossá egyénisége. Nagyságának titka szolgá
latának alázatos szerénysége. Áldott munkát végzett, mert sok volt benne 
Krisztusból és mert semmi egyebet nem keresett, hanem Isten dicsőségét.

A kiállítása szerint is tetszetős 237 oldalas kötetet számos kép és fény- 
képfelvétel gazdagítja. Közli a kötet Kunst Irén önéletrajzát. D r. M oln á r G yula  
Kunst Irén magyarságáról, G áncs Aladár Kunst Irén lelki fejlődéséről, Itthon 
időzése idejéről, A budapesti kinai munkáról, Harmadik kínai szolgálatáról 
és Második életéről szól. B áró P odm aniczky P á l a kinai misszióról nyújt tájé
koztatást. Beszámolót találunk első és második kinai szolgálatáról. Emlékso
rokat írtak D r. R a va sz László és D r. R a ffa y Sándor püspökök és idb. Viktor 
János. Vargha G yu lá n é visszaemlékezését közli s más értékes közléseket és 
verseket is találunk az emlékkönyvben.

K u n st Irén neve a magyar külmisszió és belmisszió történetének egyik 
fejezet címe. Ez az emlékkönyv bizonyítja, hogy nemcsak címe, hanem tar
talma is egyháztörténetünk egy gazdag lapja.

Az emlékkönyv fájdalmas érdekessége, hogy megjelenésére kiesett az 
írótoll az emlékkönyv szerkesztőjének: Gáncs Aladárnak kezéből. Kettőről 
beszél tehát ez az emlékkönyv: Kunst Irén misszionáriusnőről, kinek életét 
és munkáját jellemzi, azután Gáncs Aladárról, kinek szerkesztő munkáját és 
lobogó lelkét őrzi.

Lunde J á n o s :  Jézus kisbarátai. Gyermekprédikációk. II. Norvég ere
detiből fordította: W o lf  L a jos  ceglédi lelkész, fordító kiadása. Ennek a gyer- 
mekprédikációs kötetnek kedves előfutárja és ajánlója volt a gyűjtemény első 
kötete, melyet nemcsak örömmel, de áldással is fogadtak be paróchiáink.

Ez a második kötet hasonló jeles tulajdonságokkal bír.
Pásztori érzékkel választja meg témáit. Psychológiai ügyességgel keresi 

meg az utat a gyermekek leikéhez. Pompás formaérzékkel építi fel történeteit. 
Költői vénával teszi azokat élvezetessé, hogy azután pedagógiai bölcseséggel 
értékesítse azok lelki tanulságait.

W o lf  L a jos igazán jó munkát végzett, mikor ezt a kötet gyermekpré
dikációt lefordította és kiadta. Kívánatos, hogy minden lelkészünk kezébe 
kerüljön s gyermek-istentiszteleteinken is értékesüljön.

A kötet néhány prédikációs témája: íme, a te királyod jön te hozzád. 
Boldogok, akik az Isten igéjét hallgatják. Az én beszédem nem tér vissza 
hozzám üresen. Kövess engem. Tiszteljed atyádat és anyádat. Ti vagytok a 
világ világossága. Nekünk is kötelességünk. Vájjon mi lesz ebből a gyermek
ből ? Semmifelől ne aggódjatok. Mit akarsz, hogy cselekedjem veled. Örül
jetek, hogy a ti nevetek fel van írva. A te kezed művében örvendezem. Úgy 
fussatok, hogy elnyerjétek a jutalmat.

A könyv megrendelhető a szerzőnél, akinél még megszerezhető az első 
kötet is 1 P 50 f ért. A prédikációs gyűjtemény nagyon gondos és formás 
kiállításáról Simon és Garab ceglédi könyvnyomdája gondoskodott.
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S zabó J ózsef: A nagy reformátor. Győr, 1936. Különlenyomat a Ha
rangszóból. Ára 40 fillér.

A könyv kevesebb és több a szokásos életrajznál. Kevesebbet nyújt, 
mert mellőzi Luther életfolyásának részletező elmondását. Több, mert a kro- 
nológikus életrajznál szélesebb horizontot tár elénk.

Biztos tudással és mélyretekintő tehetséggel rajzolja meg Luther belső 
fejlődését, történeti küzdelmét és históriai jelentőségét. A lólektől áthatott s 
nagy jellemző és értékelő képességtől beragyogott képek a következő címeket 
hordozzák: Luther arcképe. Luther életrajza. Luther mint reformátor. Luther 
a vádlottak padján. Luther és a biblia. Luther családi élete. Luther és az 
iskola. Luther és a művészet. Luther, mint az evangélikus ember mintaképe. 
Luther és egyházunk megújhodása.

Ez a kiváltságos lelki érzékkel megírt munka alkalmas Luther helyes 
értékelésére, elmondott és elmondatlan vádak erőtlenítésére és a tartalmas 
evang. öntudat megerősítésére.

Az Igazság és Élet kiadásában megjelent A gályarabok lelke című 
füzet, mely szemelvényeket közöl K o csi C serg ő  B á lin t : „Narratio Brevis. 
éböl. A szemelvényeket R évész Im re egyetemi tanár rendezte sajtó alá.

A történeti értékű füzet új vonásokkal gazdagítja a gályarabok történetét. 
Kiválóan alkalmas arra, hogy az ereje vesztett üres frázisok keretét komoly 
történeti anyaggal és a gályarabok lelkűidének értékelésével töltsük meg.

D r. Vasady B é la : Az oxfordi csoportmozgalmat ismerteti. Debrecen. 
A tanulmány ismerteti a mozgalom terjedését, irodalmát és mélyrehatóié ala
possággal tárgyalja a mozgalom munkamódszerét és alapvető tanításait. Jó 
kalauznak bizonyul ennek a hatalmas ébredési mozgalomnak a megítélésében 
Végül megvilágítja a mozgalomnak az egyházhoz való viszonyát.

Szele M ik ló s : A vallás taníthatóságának kérdéséhez. Az Ig a zsá g  és  
É let különlenyomata. Debrecen, 1935. A vallás-pedagógiai irodalom eme érté
kes munkása tanulmányában a vallás taníthatóságának kérdését világítja meg. 
Az egyoldalú felfogások bírálata után szól a vallástanítás céljáról és a meg
valósítás módjáról. Előadása világos, gondolatainak kifejtésében alapos, anya
gának összegyűjtésében és elrendezésében gondos. A tanulmány értékes gya 
rapodást jelent a valláspedagógia elhanyagolt munkamezején.

Gyógyíts meg engem Uram ! Imakönyv evang. betegek részére. írták: 
a H a ra n gszó  munkatársai. Győr. A Harangszó kiadása.

Ez a betegek számára készült imádságos könyv, melyhez K a p i Béla  
p ü sp ök  írt előszót, régi hiányt pótol. A könyv szerzői táborában egyházunk 
érdemes írógárdáját találjuk. Túrőczy Zoltán, Szabó József, Németh Károly. 
Ziermann Lajos, Nagy Miklós, Budaker Oszkár, vitéz Balogh Ernő, Wolf Lajos. 
Marcsek János, Bélák János, Bélák Sándor és még több érdemes munkását 
evang. vallásos irodalmunknak. Az imakönyv a szenvedés, megpróbáltatás, 
lelki viaskodás, kétség és kétségbeesés, kín és halál nehéz kérdéseit állítja 
Isten igéjének fényébe. Szelíd, határozott, vigasztaló, eszméltető, hitre intő és 
biztató szavakat talál a betegek lelkének megvilágítására és megerősítésére. 
A kis imádságos könyv irányát és tartalmát néhány cím illusztrálja. Miért? 
A betegágy értelme. A legnagyobb betegség. A legnagyobb orvos. Az igazi 
gyógyulás. Kereszt alatt összetörve. Hosszú betegség. Csodálatos gyógyulás. 
Ismeretlen betegség. Betegágyban otthon. Kórházban. Beteg van a háznál. 
Műtét előtt és után. Beteg gyermek úrvacsora előtt és után. Elet-halál között. 
A halál árnyékának völgyében. Örökélet.

Jellemző a kis imádságos könyv szükséges voltára és gyakorlati érté 
kére, hogy két hónap alatt 10.000 példány fogyott el belőle. Megrendelhető 
a Harangszó kiadóhivatalában. Ára fűzve 20 fillér, kötve 1 Pengő.


