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N a g y p é n t e k e n .
Vitschel.

Kiszenvedtél a kínos keresztfán,
Óh Jézusom, bűneim miatt; 
Fájdalmában a föld is megindul,
S elborul az ég és úgy sirat!
Rád borúlt a halál éjszakája, 
Csendes álom fogta bé szemed’ ; 
Ellenségid is már mind eltűntek 
Ezen szódra: elvégeztetett!

Igy ér véget egykor szenvedésem, 
Igy hagyom itt pályám tövisét 
S lelkem megtér ahoz, a ki adta, 
Hol koronát nyer majd a hűség!
Kik vetettek itt könyhullatással, 
Nagy örömmel aratnak amott,
Ha Jézussal éltem, véle haltam,
Véle együtt én föltámadok.

Mint ártatlan áldozati bárány, 
Ugy hajtod le halvány fejedet; 
Kedveseid rád borulva sírnak, 
Szeretet tesz sírba tégedet.
Óh, milyen szép, kit hideg sírjához 
Szeretet és forró köny kisér —
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Az idő a sírkövet ledönti,
De emlékünk a szivekben él.

A keserű poharat kiittad,
Gretsemáné kertjében, Uram ,
De a csendes sír mindent kipótol,
Ott a szívnek nyugodalma van. 
Igy borúl el éltünk napja sokszor,
A természet bár virúl s szeret;
De a sírban mindent elfelejtünk,
S a vérző seb ott mind béheged.

Nemes harcz volt, Jézus, a te pályád —
A nemes harcz ime, véget ért,
S a nagy Isten jobbja mellé ültet 
E dicső, e nagy küzdelmedért.
— Oh Atyám, ha csüggednék a harczban ,
Én előttem álljon szent fiad,
S add hinnem, hogy sírom éjeiére 
Az öröklét napja fölvirad!

Sántha Károly.

Az a l á z a t o s  k i r á l y .
(Virágvasárnapi.)

Text. Máté XXI: 1—16. v.

Ker. testv.! Virágvasárnapot ünnepelünk. Nagy nap 
emlékét újitja ez föl édes Megváltónk földi életéből. A 
népek tanitója három évi nyilvános pályája végén a 
fényes és pompás világvárosba Jeruzsálembe vonul. Jeru
zsálem környéke talpon áll; a páscha ünnepe ezreket tódit 
a szt. város felé; hullámzó tarka tömegek váltakoznak 
fel s alá . . . Régen várt nap ez Izráelben. Látni a meg
igért Messiást, diadallal kisérni a fővárosba, visszaültetni 
Dávid trónjára, aztán vezérlete alatt sikra szállani az ősi 
szabadságért, széttörni a szolgaság igáját s uralkodni a 
föld népe fölött! . . . Dicső ábránd egy elnyomott nép 
kebelében!
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A náz. Jézus szól tanitványaihoz: „imé fö lmegyünk 
Jeruzsálembe!" küldi őket: készitenék el az útra v a ló t... 

Megindul. A nép hirét veszi; gyermeki öröm hatja át 
szivét.  Ah, tehát a próféta mondása teljesül: „Imé a te 
királyod jö néked alázatosan“ . Utat, utat a Dávid fiának, 
pompát neki, hadd irigyeljék a földi nagyok! . . . És a 
Sokaság ruháit az útra teregeti, aztán tavasz virágait, 
zöld lombos galyakat hintenek előtte. Az öröm hangja 
Hozsánnában" tör ki; mindenfelől kiált a sereg, mond

á n :  „Légy segítségül Isten a Dávid fiának! Áldott legyen 
a  ki jött az Urnak nevében! Légy segitségül Isten, ki vagy 
a magasságban!" — Milyen lelkesedés , milyen öröm , mily 
megható jelenet! . . .

Csak egy van a sok közt, kire az egész ünnepélyes
ség kevésbé hat, az ezrek közt a náz. Jézus; kimagasló 
szirt a nép tengerárjából, ragyogóbb dicsőségben, mint 
Izráel hirneves királyai Dávid és Salamon! . . . Csak ő 
nem tombol, az ünnepelt király! . . . Király ?! Hát hol 
vannak a királyi jelvények: a diszpalást, tündöklő ko
rona? . . . ott van. Vállát födi alázatosság hószinköntöse, 
homlokán halhatatlanság koronája. Mutassatok nekem több 
ily királyt!. . . Oh Izráel, nem tévedél , midőn királyi 
tisztelettel illetéd egy ily napon a nagy názáretit; de 
tévedéil, hogy "őt zsidó királyként üdvözlötted „Hozsán
nát" kiáltva! Ő nem egy népé, az egész földé, az emberi 
nemzet egyetlen egy, alázatos, halhatatlan királya.

Ugy van, testv.! Jézus
I. alázatos, pedig király;
II. király, pedig alázatos, ezt bizonyitja mai szent 

leczkénk.
Jőjjetek azért, boruljunk lábaihoz alázattal s adjuk 

át neki halhatatlan lelkünk igazságban égő hódolatát!

I.

Tehát Jézus alázatos, pedig király.
Mint maga Jézus és az ő élete egyetlen és páratlan 

az emberi nemzet történetében: úgy a virágvasárnapi 
diadalmas menet is egy maga áll, megközelithetlen,

a*
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csodás fönségében . . . Lelkem előtt föltünnek e pillanat
ban a világverő római hadvezérek, a népigázó fejedel
mek és császárok fényesen sikerült diadalmenetei; pompa, 
fény, gazdagság veszi körül, ujjongó nép hódoló kiáltása 
kiséri őket útjokban; mégis mennyire eltörpülnek ezek a 
náz. próféta jeruzsálemi diadala mellett! Amott a földi 
ragyogás, a vakitó fény kábitja a főt, emitt az egysze
rűség, az alázatosság emeli a lelket. Hiába! A nagyság 
átka: földi ragyogás, vakitó fény; a nagyság éke: egy
szerűség, alázatosság.

Jézusnak sohasem telt kedve szemkápráztató csillo
gásban ; az Isten fia nem szorult földi cziczomára, lelke 
ragyogott, lelke tündöklött a merre járt.

Honnan is vette volna a bethlehemi jászol csecse
mője a pompát, a földi ragyogást? Hiszen szegény volt. 
A rókáknak volt barlangjok, hova meghúzódhattak, az 
ember fiának nem volt hely, holott fejét lehajthatná. 
Szegénysége volt alázatosságának dajkája, alázatossága 
nagyságának szülő anyja . . .  Ki mondta volna 2000 évvel 
ezelőtt, hogy nagygyá, méltóságban utolérhetlenné lehet 
valaha az, ki midőn első akar lenni, utolsóvá lesz, midőn 
uralkodni akar, másoknak szolgál?! Nem azt tartja-e ma 
is a világ, hogy tekintélyt, méltóságot csupán zajjal, 
feltünést keltő csörömpöléssel szerezhetsz magadnak ? Jézus 
megmutatta, hogy alázatosság köntösében is , —  csak 
tiszta, nemes szivet, s fenszárnyaló, igazságért hevülő 
lelket takarjon az, — nagygyá teheted magad. Porból 
tenyész föl az óriási tölgy, porból lett nagygyá az 
Isten fia! . . .

Ki hitte volna, — maga Izráel legalább sohasem, —  
hogy Názárethből álljon elő olyan, kit egykor Jeruzsá
lem útczáin „Hozsánná“ -val üdvözölne a nép?!

Igaz, az a nép nagy okra örvendett. Olyan volt 
szegény, mint egy téveteg nyáj; hányta, vetette a sors; 
most ez , majd az a dühöngő zsarnok tépte, fosztogatta; 
vezetői, a kufár lelkű farizeusok és irástudók, több 
sebet ütöttek szivén, mint a mennyit begyógyíthattak 
volna. Elárvult nép volt, barátot, jóltevőt, vezetőt kere
sett . . . Ekkor lépett közéjök az Isten egyetlen egye. S



forrott hozzá, mióta szélylyel járt és jót tett vala. 
benne; régi vágyait megtestesülni látta: ő állitja

Dávid ledőlt trónját; ő fogja föltámasztani Izráel 
szunynyadó dicsőségét; ott fog székelni Jeruzsálemben; 

trónja előtt fejedelmek, királyok udvarolnak ; vas vesszeje 
népeket hajt igába, s úr lesz Izráel, hatalmas, hóditha- 

tatlan • • • Igy ábrándozott az a szegény nép. Hogyne 
kiáltott volna lelkesülve : „Légy segitségül Isten a Dávid 
fiának! Áldott legyen a ki jött az Urnak nevében! Légy 
segitségül Isten, ki vagy a magasságban!“ . . .

Csodálatos! Hogy nem vette észre ez a nép, hogy 
Jézus országa  nem e v i l á g b ó l  v a l ó ?  Hát képzel
hette-e, hogy Dávid utódja zörgő fegyverek s hadsereg 
nélkül visszafoglalhatja birodalmát? Hát nem látta-e, 
hogy a földi nagyok kinevetik dicsőitett királyát? Hiszen 
mi sincsen rajta királyi! Szamárháton ü l, alázatosan, 
kíséretében nincsenek herczegek, főrendek, még a fari
zeusok is távol maradnak tőle, szegény tanitványok, 
Genezáreth tava melléki halászok kisérik ! . . . Oh ne cso
dálkozzatok azon a népen! Mit tudta az, mit tesz örö
mében? Imádta Jézust, mert sok csodákat tőn, hódolt 
neki, mert várva-várt Messiásának hitte. Odaadja érette 
köntösét, utolsó darab foszlányát, szeldeli a tavasz leg
szebb galyait, útjára hinté a virágokat . . . Oh odaadná 
érte mindenét, vérét, életét, utolsó lehelletét, csak kérné , 
csak egyetlen szóval kérné . . .  Ne csodáljátok az öröm
ittas népet. Csodáljátok Jézust; nézzétek: ott megy a fék
telen örömben úszó nép közt, s még csak föl sem tekint, 
hogy büszkén mutassa magát a világnak. Z a j, öröm, 
lelkesedés nem is érinti; meg se hallja azt, mintha nem 
is őt illetné az egész!

Valóban, mit érdekelné az őt? Hiszen nem neki szól 
az, az a tömeg a zsidók Messiását, a f ö l d i  s z a b a d i t ó t  
dicsőiti, nem is álmodik arról, hogy a világ ura, a kér. 
világ dicső fejedelme megy előtte. Hadd szórják a „Ho- 
zsánnát“ , Jézust nem széditi meg a dicsőség; megy alá
zatosan ; nem veszi magára a másnak szánt dicsőitést, 
nem az övé az, nincs rá szüksége! . . .

Ah, láttatok-e ennél dicsőbb jellemet? Az alázatos-

—  79 —
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ság isteni fönsége megtestesülve. Szegény marad inkább 
külső fényben , csak lelke annál gazdagabb legyen. 
Inkább marad szelíd, alázatos, mint pávatollal ékesked
jék! . . . Nem mutattok ti ehhez hasonlót, törpe fiai az 
emberi nemnek! Hány lett volna közöttetek, ki a kinál- 
kozó alkalmat megragadva: fényleni, tündökleni igyeke
zett, s gőgjével az eget verdeste volna!? Hány sietett 
volna a diadalmámorban uszó népet csatára, irtóhábo
rúra tüzelni föl? Megteheti vala Jézus is; az a tömeg egy 
intésre pozdorjává teendette a jeruzsálemi idegen hadat, 
láng és vértengerbe fulasztja vala Izráel határait . . .  De 
nem! Ennek az ü nnepeltnek, a világ Megváltójának vál- 
lairól nem száll le az alázatosság hószin köntöse, hogy 
azt vérvörös palást cserélje föl. „Szelid , szegény ez és alá
zatos, de nagyhatalmú és csodálatos."

II.

Igen, test.! Jézus király, pedig alázatos.
Minden kétségen felül áll, hogy a mily lelkesedéssel 

üdvözölte a nép Jézust, mint úgy vélt földi szabaditóját, 
ép oly nagy várakozással nézett a tovább történendők 
elé. —  A legtermészetesebb lett volna, ha Jer. főpiaczára 
érve, megállitja a diadalmenetet, melynek láttára az 
egész város szokatlan izgatottságba jö tt, s az ünnepeltre 
tekintve gyanakodva kérdezhették: kicsoda ez? mondom, 
a legtermészetesebb leendett, ha Jézus ekkor támaszkodva 
a sokaságra, egy trónt röktönöztet és annak magaslatáról 
bemutatja magát, mint a zsidóknak született földi kirá
lyát. De mennyire csalódott, ki ezt várta! Csalódott a 
nép, s ezért zúgott később „Hozsánna" helyett „feszitsd 
meg" bősz kiáltás ajakin, sőt csalódtak tanitványai is , 
kiknek szemében már-már csillogott a dávidi új királyi 
szék fénye , s magokat ott látták az új király oldalán, a 
hatalom polczán . . . „Annyi idötöl fogva voltak Jézus mel
lett, és mégis nem ösmerték öt. “

A diadalmenet csak nem áll meg. Ott halad már a 
főútczákon. Az érdeklődés folyton nő. A sokasághoz uj 
áradat tolul. Előkerülnek palotáikból az előkelő farizeusok,
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az irástudók, papifejedelmek. Minden szem a názárethin 
akad meg, minden ajakon egy kérdés lebeg: mi lesz itt? 
m i fog tovább történni? A felvonott ijj nem feszül job- 
ban, mint a sokaságnak várakozástól duzzadó kebele . . . 
Csak Jézus nyugodt. Őt nem zavarja semmi, nem , még 
a nagypénteki töviskorona sem, pedig már ott érezi hom- 
lokán. Mint bérczi sas a zúgó erdő fölött messze téren
legelteti szemét: az ő dicső lelke is kiemelkedik a nép 
árjából, s egy szebb jövőbe száll. Istenországa mezején 
jár, hol a mustármag óriás fává nő; előtte a nagy és 
szép birodalom, melynek határai tengeren innen és túl 
terjednek; lát népeket, királyi férfiakat trónja körül, hall 
hódoló „Hozsánna “ kiáltást, nem az izráeliták, a keresz
tyén népek millióinak ajkiról, nem mint földi fejedelem
nek , hanem a lelkek királyának dicsőitésére. És mintha 
csak hálát akarna adni jövő diadaláért mennyei atyjának, 
és mintha csak felelni akarna a várakozó sokaságnak: 
Isten t e m p l o m á b a  lép.  Igen! minthacsak azt mon
daná : ez az én királyi palotám, itt fogok lakni örökkön 
örökké. S azonnal birtokába veszi a szent helyet, kiűzi 
onnan elleneit. El, ki innen ti, kik e szt. helyet bitorol
játok: „meg vagyon irva: az én házam imádkozásnak háza, 
ti pedig azt bünbarlanggá tettétek! “ . . .  Ki állhat ellent 
ily királyi erőnek? . . .  A bűn fiai meghunyászkodva 
osonnak el. A nép megdöbben, ámul, sejteni kezd. —  
Ki várta volna e fordulatot ? . . . Dávid fia nem keresi 
a biboros trónt, a templomban üti föl sátorát!... Jönnek 
hozzá alattvalói; mind-mind szegények: csonka-bonkák, 
sánták, vakok, betegek. Hozzájok lép, bekötözi seböket, 
gyógyitja őket szelid szeretettel, vigasztalás üditő balzsa
mával . . . Mutassatok nekem több ily királyt! Méltósá- 
gost, fönségest, jóltévőt, alázatost! . . .

Még a papifejedelmek is bámulják. Ámulatukból 
zengő kiáltás veri föl őket, angyali zengzet gyermekek 
ajakán: „Légy segitségül Isten, a Dávid fiának!“ Oh, a
gyermekek megértik Jézust! A szeretet fejedelmének az 
ártatlanság hódol szive szerint . . . De haragra lobban a 
féltékenység, megszólal az irigység : „Hallod-e a mit ezek 
mondanak?“ Hogyne hallaná? Jól hallom — úgymond
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Jézus, —  de mit csodálkoztok ezen? „Hát soha nem olvas
tátok-e ezt: kicsiny és csecsszopó gyermekek végzik el a di
cséretet?" Ti nem dicsértek most, dicsöiteni fognak majd, 
dicsöiteni fog a jövő nemzedék, dicsöitni, mikor ti nem lesz
tek már; dicsöitni, mig ég és föld fennáll; királyságom 
messze jövőre terjed; ti bukni fogtok, én élek örökké!“ . .,

Az alázatosság itt királyivá lesz, a tiszta öntudat 
halhatatlanná!

Valóban, test.! Az alázatos király él örökké. Hány 
földi fejedelem trónja összeomlott, eltemetve az uralkodó
kat! És e mi dicső királyunk él; birodalma napról-napra 
terjed; átöleli az egész földtekét. Trónja az ég felhői 
közt, zsámolya e mi egyszerű templomunk az ezer
szer valókkal együtt. Itt tiszti tja bűntől, kufár lelkektől 
Istenországát; itt gyógyitgatja a lelki vakokat, gyógyit 
bennünket bűnös betegeket szeretete üditő balzsamával. 
S ha elfelednők dicsőiteni, picziny gyermekek ajakai kiál
tanák innen: „Áldott a ki jött az Urnak nevében! Légy 
segitségül Isten, a Dávid fiának!“ . . . 2000 éven á meg- 
segité, megsegiti, mig egy csecsszopó lesz. A ker. vallás, 
az alázatos király birodalma élni fog örökké, mert királya 
örök dicsőségben él.

Oh Izráel, nem tévedél , midőn királyi tisztelettel 
illetéd egy ily napon a nagy názárethit! De tévedél , 
hogy őt zsidókirályként üdvözlötted „Hozsánnát" kiáltva! 
Ő  nem egy népé, az egész földé, az emberi nemzet 
egyetlen egy , alázatos, halhatatlan királya.

Jöjjetek azért, testv.! boruljunk lábaihoz alázattal, 
s adjuk át neki halhatatlan lelkünk igazságban égő áldo
zatát. Ámen. Varga Lajos,

földesi ev. ref. segéd-lelkész.

Nagypénteki egyházi beszéd.
„Jézus halála kétezer évvel ezelőtt, s a jézusi eszmék diadala kétezer 

évvel k é s ő b b ." (Mát. X : 28.)

E mai ünnep Idvezitőnk halálának emlékünnepe.
A világ megváltója közel kétezer évvel ezelőtt ezen 

a napon szenvedett vértanú-halált.



Mint az emberiség minden jelesebb, kimagaslóbb 
alakjának , ezen fenkölt szellemnek is sokan voltak ba- 

rátai, elvtársai; de még számosabban rágalmazói, ellen- 
ségei. Voltak, kik szennyes érdekeiket féltve, politikai 
cselszövéssel gyanúsiták. Voltak, kik veszélyes újitással, 
a  társadalmi rend megzavarásával, feldúlásával vádolták. 
Hasztalan volt a jóbarátok, rokonlelkek minden könnye, 
közvetitési kisérlete , a fondorkodásnak, ármánynak elvégre 
is győznie kellett.

Bűnpörbe fogták. S rövid , felületes tárgyalás után, 
mint vétkes rajongót, népámitót egyszerűen elitélték.

Az itéletet végrehajtás követé azonnal.
Az itéletet épen úgy hajták végre, mint az annak 

a sötét kornak közönséges gonosztevőivel szemben szokás- 
bati volt.

A kivégzés a Golgothák hegyén történt, hová még 
a keresztfát is az embertelen poroszlók korbácsütései 
között önmagának, saját vállain kellett felvinnie. A pa
rancs kiadatott s a bakók hozzá láttak a kegyetlen ember- 
kinzas véres munkájához.

A feszités iszonyú munkája megtörtént. Az állati vér- 
bosszú ki lőn elégitve. Az emberi gonoszság, előitélet 
áldozata ott függött közszemlére kiállitva, egy sorban a 
többi gonosztevők között . . .  Az erkölcsi világ fényes 
napja elhalványult . . .  A vérző szivű anya, a hű tanít
vány s Jeruzsálem bús leányai ott sirnak vala az áldozat 
előtt keservesen . . .  A vidék jószivű lakói csapatonkint 
tódulnak ki a koponyák hegyére, hogy láthassák még 
egyszer, utoljára az ő jóltevőjük s legigazabb barátjuk 
halvány képét.

S ime ez a fenkölt szellem, ki legelőször mondotta 
ki a legnagyobb erkölcsi törvényt: „Mindnyájan atyafiak 
vagyunk. Szeressétek egymást testvérileg! “ ez a fenkölt szel
lem, ez a nemes sziv, daczára az emberfeletti fájdalmak
nak, gúnynak, gyilkosai vad hahotájának, mindvégig 
következetes maradt önmagához.

Mint az irásokból olvassuk, negyedóránál tovább 
vergődött a nélkül , hogy a panasznak, zúgolódásnak 
egyetlen szava hangzott volna fel ajkairól. Végre délután ,
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mintegy három órakor az a nemes sz iv , mely először 
érezte az igaz emberszeretetet, megszünt dobogni s a leg- 
szentebb eszmék képviselője lehajtá fejét és meghala.

E megható eseménynek maholnap kétezer éve immár. 
De a keresztyén világ ma is kegyelettel ünnepli meg e 
napot. És méltán, ez által csak önmagát tiszteli meg. 
Mert  e nnek a n a g y  e lméne k eszméi ,  g o n d o l a ta i  
t e r e m t e t t e k  számára  új időt ,  új e r k ö l c s i s é g e t  
új k or s z e l l e me t .  Ez eszmék l e l k e s i tik ma is 
n e m e s e b b  t ö r e k v é s e i b e n  az ember i séget .

Lássuk ez alkalomszerű igazságot kissé tüzetesebben.

A keresztyéni szelidebb érzület jellemzésére alig tud
nék nyomatékosabb bizonyságot felhozni annál, hogy 
templomaink ma mindenütt telve vannak áhitatoskodó 
hivekkel. Igen, a hivő lelkek előtt nincs most kedvesebb,  
keresettebb hely az istenházánál. Oda siet ma az élet 
zaklatásai, tolongásai közűl minden nemesebb lélek.

Bizonyára nem ok nélkül. Mert a nagypénteki ese- 
mény következményeiben kihat a jelen pillanatig. A gol
gotai véres dráma a kegyeletes szivek emlékeiben élni 
fog ezentúl is örökre, migcsak nemesen érző szivek dobog-  
nak e földön.

Hasztalan végezte ki a rút ármány az eszmék kép
viselőjét, az eszme,  az ige él, hat s áldásosán műkö
dik ma is az emberiség életében, erkölcseiben, törekvé
seiben. Hasztalan volt minden máglya, vérpad, kínvalla
tás, vérengző ellenállás s az új eszméknek tűzzel-vassal 
való embertelen üldözése: a jézusi tanok kétezer éves 
küzdelem után elvégre is diadalra jutottak. Aláaknázták 
a kor romlott szellemét, szétrobbanták a kasztokat, rab
bilincset, gyűlöletes jobbágyi jármot, szóval mindazt, a 
mi e szegény földön annyi tengergyűlölségnek, visszavo
násnak, szenvedésnek volt okozója.

„Mindnyájan egyenlök vagyunk az Ur előtt!"
Hangzott a testvériség, szabadság sz. tana Jézus 

ajkairól. S ime, e tan megfogamzott az emberi szivekben, :
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testté vált s mai nap már fényes tényekben látjuk kö- 
zöttünk annak dicsőségét.

Mai napság már nincs kiváltságos osztály. Isten és 
a törvény előtt egyenlő mindenki. Hitvallás, rang, nem- 
zetiség nem képeznek többé akadályt a jogok élvezéséhez.
Népiskolák, egyetemek, szeretetházak vállvetve terjesztik 

mindenfelé a felvilágosodást, egyenlőséget, testvériséget. 
A szelidebb erkölcsök lélekemelő tanai már a szülei háznál 
beoltatnak gyermekeink szivébe. A házi nevelést átveszi 

az iskola, folytatja az élet s a társadalom élő példákban 
lelkesit. Szobrot emel az emberi nagyságnak. Megkoszo
rúzza a jelest s emlékére ünnepeket rendez.

Nézzetek körül!
Közintézeteink , szeretetházaink különbség nélkül 

nyitva állanak gazdagok, szegények, sorsüldözöttek szá
mára s bőkezüleg osztják a vigasztalást, oktatást, gyógy
szert és támogatást.

A szegénység, alacsony sors nem állja többé senki
nek útját boldogulása felé. Mive i t  l é l e k ,  nemes s z i v , 
f e lv i lágosul t  e lme,  j e l l e m ,  e r k ö l c s i  érzet most a 
főtényezők. Ezeknek birtokában bizton haladhat bárki is 
a becsületesség pályáján czélja felé.

Ököljog, kasztrendszer, nemesi kiváltság s a régi 
sötét századok több efféle ijesztő réme, mind-mind csak 
a történelem lapjain élnek immár.

Az elévült régi intézmények romjain — Istennek 
hála — egy új korszellem foglalá el uralmát, s ez új 
korszellem igaz neve: h u ma ni s m u s .

„Szeressétek, egymást, mint én szeretlek titeket! Jót 
tegyetek egymással! A mit akartok, hogy az emberek tivele- 
tek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjetek másokkal!" 

Mai napság már igy beszél hozzánk az evangeliumi 
szózat. S ime, bizonyság rá a tapasztalás , hogy a meg
váltói szózat nem hangzik el közöttünk nyom nélkül.

Van reá példa elég, hogy sokszor messze-távol vidé
kek lakóinál is visszhangra talál a bánatos szivek keserve, 
s a nemes emberbarátok ezer mértföldről védik meg szen



86

vedő társaikat. Ezer mértföld távolából küldözik ismeret
len testvéreiknek a segélyt, vigasztalást.

Világositásul pár példát!
Nehány évvel ezelőtt az újvilágnak egy virágzó váro

sában (Chicago) óriási tűz ütött ki. Hasztalan volt minden 
mentési kisérlet. A bőszült elemmel szemben eltörpült 
minden emberi erő, igyekezet. S pár szerencsétlen nap 
alatt az egykori fényes város helyén nem maradt egyéb, 
mint rom, pusztulás, összedőlt épületek kormos törme
lékei . . . S ime, alig repült el két-három év: az elpusz
tult város fölépült újból, még szebben, még nagyszerűb
ben , mint azelőtt volt, s az elhagyatott falak közé ismét 
visszaköltözött a régi pezsgő élet.

Nem rég a mi kedves magyar alföldünk egyik szép 
és népes városát (Szeged) az árviz pusztitá el. Egyetlen 
zivataros éj több mint hetvenezer embert űzött ki békés 
hajlékából s fosztott meg egész életszorgalmának gyü
mölcseitől.

S ime e borzadalmas katasztrófa óta alig tűnik el 
tőlünk néhány év : az elpusztult régi város romjain még 
szebb, még virágzóbb város emelkedett. S most már az 
eltávolitott mocsárok, épületromok helyén fényes paloták, 
nagyszerű középületek, karcsú csillogó tornyok hirdetik 
ismét, messzetávolba a délibábos rónán az emberbaráti 
szeretet győzedelmét.

Honnan, miért e tüneményszerű jelenség?
Mert a sorsüldözöttek panasza, kétségbeejtő elhagya- 

tottsága részvétet keltett széles e föld kerekségén minde
nütt , a hol csak miveit lelkek s könyörületes, emberileg 
érző szivek dobognak. A részvét fényes tettekben nyilvá
nult. A jószivű emberbarátok még a tengereken túlról is, 
nemes versenyre kelve, küldözik sorsüldözött társaiknak 
a segélyt, a szeretet-filléreket.

Valóban, habár lejárt is már a csodák, a fogalmi 
képtelenségek kora, de a nemesebb szivekben élő jézusi 
szeretet ma is csodával határos tényekben képes nyilvánulni.

Nem tagadhatni ugyan, hogy az arczátlanság, dölyf, 
érdek, gyűlölet, kétszinű alakoskodás még ma is kiváló



szerepet játszanak az életben, társadalomban. Az új világ
nézet s az emberiséget boldogitó szabadabb eszmék áram- 
lata ellen ma is teljes erővel harczol a konok megátalko-
dottság s megrögzött előitélet. De hasztalan.. . Az eszmét 
diadalútján kis időre megállitani lehetséges ugyan, de 

megölni, kiirtani soha. Az igazság képviselői, az alakok 
elveszhetnek a véres küzdelemben, de maga az igazság, 
mint eddig, győzni fog ezután is.

Nagyszer ű ,  f ényes  b i z o n y s á g  erre a leg-  
sz ent e bb  e s z mé k  k é p v i s e l ő j é n e k ,  J é z us n a k  ha

lála két ezer  évve l  eze l őt t ,  s a j é z u s i  e szmék 
diadala két ezer  é v v e l  k é s ő b b  . . .

Igazság bajnokai! Nemesszivű emberbarátok! Előtte
tek a lelkesitő példa. Ne csüggedjetek tehát! Ne féljetek 
azoktól, kik a testet ölik meg, a lelket megölni bizo
nyára nem áll hatalmukban.

Ime, szeretett hiveim! ily megdöbbentő, de végered
ményben mégis felemelő, tanulságos, sőt lelkesitő elmél
kedésre vezet bennünket a Megváltó keresztje. Ezért oly 
szent nekünk az ahhoz kötött véres emlékek mellett is a 
mai ünnep. Ezért oly kedves ünnepe minden keresztyén 
léleknek a Nagypéntek.

*

Ugyanazért, szenvedő testvéreim! ha beborul felet
tetek az ég s sötétté, reménytelenné kezd válni számo
tokra az élet: gondoljatok az Idvezitő keresztjére s v i
g a s z t a l ó d j a t o k !

Ha tapasztaljátok, hogy az irigység, gyűlölet, emberi 
rosszakarat már csak a káröröm élvezetéért is képes nemes 
törekvéseiteknek útját állani: gondoljatok a legnagyobb 
emberbarát halálára s b i z z a t o k !

Ha látjátok, hogy az erőszak, az ármány már-már 
diadalt fog aratni az igaz ügy felett: gondoljatok a jézusi 
tanok győzedelmére s r e mé l j e t e k !

Igen, v i g a s z t a l ó d j a t o k !  b i z z a t o k !  r e m é l 
j e t e k .
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A v i l á g  e lv eszhet ,  
is g y ő z n i e  kell .  Amen.

de az i g a z s á gn ak  e l v ég re

Szabó József,
szalonnai ref. lelkész.

Nagypénteki egyházi beszéd.
„A  kik elaludtanak, vagy előttünk éltenek, azok 

mint Pál ap. mondja —  mi példáink lettenek“ . . . intő- 
példák arra, hogy miképpen legyünk követőik, vagy 
miben távozzunk el azoktól. Mert hát nemcsak arra való 
ám a példa, hogy l e g y e t e k  a tyá mf ia i  e g y e t e m b e n  
én k ö v e t ő i m ,  hanem arra is, hogy iszonyodjatok meg 
a rossztól, a rettentő példaadásoktól.

Tehát példáink lettenek. De, k. a.! de nemcsak az 
ám a követni való példa, ha látjuk embertársunk nagyra 
emelkedését, és hogy a dicsőség koronája fénylik hom
lokán , tisztelettel kelnek fel előtte, vagy hogy a kőszikla 
megnyitotta számára az olajnak, vajnak gazdagitó forrá
sát . . .  nem, hanem alant, szegénységben, nyavalyákban 
levő embertől is van ám mit tanulni. Nemcsak azt, hogy 
mint jutott bele, hanem mint viseli magát azokban. Meg
lehet, úgy is hiába nézed a magasramenetel vonzó pél
dáját . . . Oda te nem fogsz emelkedni soha, a sors vagy 
születés nem adott neked szárnyakat az emelkedésre: 
ellenben igen könnyen belejuthatsz a bajok tengerébe, 
küzdelmek örvényébe, mily jó , ha ezekre nézve vettél, 
vagy láttál jó példaadást.

K. a .! a kit a balsors talán régen tép . . . nézz a 
szenvedő, a haldokló Jézusra, a ki maga mondja: „én 
reám nézzetek, engem engem k ö v e s s e t e k ". Mit tanul  a 
h a l d o k l ó  J é z us t ó l  a b u zg ó  ker esz t yén"  leszen 
ünnepi tárgya elmélkedésünknek. (Evang. Ján. 19 : 30.)

Eddig kisérők, a .! az igaz embert. Látjuk a szen
vedés óráiban mint imádkozott, könyörgött Atyjához Jézu
sunk. Hallottuk ajakáról az önvédelmet, melyet azonban 
birái tekintetbe sem vettek, hanem kiadták a végrehajtó 
hatalmaknak, hogy megfeszittessék.

Feltünt, hogy annyi bántalommal szemben mily 
nyugodtan viselte magát. Gondolók talán, mi, kik a szen-
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vedés pályáján végig kisérők, hogy majd a válságban, 
a halál kinos óráiban el fognak torzulni azok a szép nyu- 
godt vonások, s el fogja hagyni a békességes tűrés . . . 
No, a.! hogy lássuk m eg, melyszerént el nem hagyta. .. 
kisérjük s menjünk fel utánna a Golgota hegyére . . . 

csak ott nyujt ám minékünk
a h a l d o k l ó  Jé zus  f ont os  t anulni  v a l ó  dol még

g o k a t .

Tanulunk tőle:
1 . Az életre nézve nyugodt lemondást.
2. Ellenségeinkre nézve megbocsátást.
3. Szeretteinkre nézve változhatlan jó indulatot.
4. Istenre nézve határtalan bizodalmát.

1. Jóllehet itt-ott látjuk példáját annak, hogy az 
ember életét vesztegeti, illetőleg olcsón adja, önmaga 
emel élete ellen öldöklő fegyvert, vagy a mértékletlenség 
lassú mérgével öli meg magát. . . mégis azt kell monda
nom, hogy az élet  drága.  Sok minden van, a mibe az 
ember helyheztet reményt, hir, név, arany, ezüst, jó 
barátok, egészség, de mégis legbecsesebb az élet. A kinek 
élete van , mindene van: azé a jövendő, és a mit nélkü
löz ma, az élet mily könnyen megadhatja neki. Hanem, 
ott a sirparton, a hol az embernek életét s lelkét meg
kérik, ott reményvesztetten felkiált, mintha mondaná : 
ha még ezt is elvesziték tőlem, semmisem marad énnékem.

Drága az élet vajh! ki adná oda életét olcsón, avagy 
épen ingyen?

Jézusunk élete is drága volt, tehát szeretett élni. 
Lelkesitette az a gondolat, hogy hasznos pályát folytat
hat, mert hisz jól elkészülve lépett hivatalára, tudott 
szónokolni, úgy szólni, a mint előtte még senki, csonto
kat, velőket rázó beszédekkel. Örült, látván, hogy tanit
ványai fejlődnek értelemben, hogy olyan feleleteket adtak, 
melyeket nem a test és vér, hanem a szentlélek sugallt 
ajakaikra.

Mikor az embernek munkája jól fo ly ik , óh akkor az 
életkedv is derültebb lesz, aztán akkor haljon-e meg?

Jézusnak, a .! drága volt élete.
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A ki azt mondhatja: eleget éltem, láttam a kies 
tavaszt, a gyümölcsöző nyarat, a sárga ősznek korát, s 
a hideg telet . . . végig jártam azt a pályát, mely ember
nek engedtetett . . .  az, ám kiáltson fe l, mondván: hozd 
el atyám végórámat. De mikor még távol attól, hogy a 
végczélt elérte volna, akkor csak im ez óhajtás szólal 
meg nyelvén: életet adj énnékem Istenem!

Kivált mikor még oly sokan, sokat várnak tőle, 
mint Jézusunktól, a tanitványok, a kik még oly sok 
dolgokat nem tudnak, az édes anya, a kinek nincs gond
viselője, a bevégzetlen munka, mennyivel inkább kiván
hatja, hogy tőle a halál keserű pohara távozzék.

Bizony ily körülmények között nem volna csuda, 
ha a halállal szemközt igy szólna: nem m eg yek .

De Jézus nem i g y , ő azt mondja nyugodt lélekkel: 
„Atyám legyen meg a te akaratod".

Ifjú vagy; befejezetlen munka, épitetlen hajlék áll 
előtted, tanulatlan, neveletlen gyermekek körüled, s ime 
jelentkezik a halál, hogy az erőset elvigye, a gyengét 
itt felejtse . . . mit felelj!

Tanulj Jézustól . . . menj . . . hadd félbe munkádat, 
az Ur rendelte, akarja igy.

Ha ezzel a gondolattal, odaadással, mikor szólit a 
végzet, mégy el a minden testek útján . . .  jó dolgot tanul
tál Jézus példájából.

2. E l l e n s é g e i n k r e  né zv e  t a n u l j u k  a m e g b o 
csátást.

Ha az idő, az elemek, zivatar, szélvészek ellened 
vannak , munkád félbenhagyására kényszeritenek, ezt csak 
tűröd: hanem ha az emberek, kivált olyanok, kik kenye
redet ették, kikkel alkalmatos időben tettél jót, munkál
kodtál mellettök, szolgáltad őket. . . kelnek fel ellened, 
ez méltán elkedvetlenitő állapot lesz neked.

Az elemek ellen senki sem harczol, a felhőket, vil
lámokat csak a bomlott elme szidalmazza. Hanem az em
berek ellen az okos is kifakad, s helyet ád a bosszúál
lásnak, gondolja: a ki nekem kárt, sérelmet okoz, féljen 
haragomtól.
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De ezt, k. a.! ember nem látta, nem tanulta a Jé
zustól. Mi, a kik kisérők a böjt szomorú napjaiban a 
szenvedés pályáján, bár látók, mennyire megkeseri tette a 
tanitvány árulásával, a főpap vádolásával, a tanúk hamis 
esküvéssel, a sokaság csúfolással, a vitézek és a poroszló 
főbeveréssel, arczulütéssel . . . Gondolók talán, hogy 
ennyi bántalom fel fogja szitani kebelében a haragnak 
tüzét, és kérni fogja mennyei atyját, hogy küldje el 
hadát, puszti tsa el e népnek városát, hányja kard élére 
fiait, leányait, de egyátalán nem tette, inkább megbo
csátott azoknak, annyival inkább, mert úgy itélt felőlük, 
mint a kik nem is tudják mit cselekesznek.

Nagy bajt okozhat ugyan az ellenségnek ellenünk való 
törekedése , de annak fullánkja csak akkor lesz ám igazán 
mérgező hatással, ha hasonlót hasonlóval viszonozzuk.

Hogy a haragnak tüze eloltassék, engedd el, a.! a 
megbántást . . . viszonozd a rosszat jóva l, a haragnak 
tüzes nyilait megoltod.

Tiltsd meg csak nyelvedet, hogy ne szóljon gonoszt... 
az ellenség kezéből ki fogod venni a bosszú fegyverét.

Kérdezed: avagy kivette-e Jézus, nem vitte-e őt az 
ellenség haragja fel a Golgotára? Igenis. De a nép, mely 
ott állott a keresztfa alatt, mikor látta azt a csendes 
magamegadást, hallotta azt a békitő beszédet . . .  a szá
zadossal egyetemben arra a meggyőződésre jött: b i z o n y  
ez igaz ember.  Aztán csak alkalomra várt, hogy eze
rével térjen bé az anyaszentegyház kebelébe.

Ime ezen a példán, ily mérvű megbocsátást tanulj 
te, a.! ellenségedre nézve a haldokló Jézustól.

3.Szeretteinkre nézve változhatlan jóindulatot .
Ha ellenségeid vannak, ártalmadra törnek , ez kevés 

baj, csak legyenek azokon kivül jó barátaid, legyen kebel, 
melyre borulva elpanaszolhatod keserveidet. . .  ez a világ
gal tégedet kibékit. Üldözzenek bár, de ha bemenekül
hetsz barátodnak békeszerető házába, ám fenekedjenek 
ellened a rosszakarók, semmi bajt nem fog az okozni 
tenéked. Mily könnyen voltak az angyalok, ámbár a zso- 
domabeliek törték, rázták a bézárolt ajtót, ott benn a 
jó barátnak Lótnak védő hajlékában.

b



92

Mikor Jézusra is köveket hajgáltak, szólitja tanitvá- 
nyait, s elmenvén, azoknak szerető körében minden bajt 
felejtett.

Azért nem is az ám a főbaj, hogy ellenségeid van
nak, hanem ha barátaid, a kiket akartál  szeretni ,  
nincsenek melletted.

Nem az a baj, hogy szenvedsz nyavalyát, hanem 
hogy nincs a ki meglátogasson, melletted álljon, és sze
rető szivének jelenségeivel vigasztaljon!

Ilyen baj érte Jézust. Az ellenség körülvette, barátai 
elhagyták, elfutottak. Egyedül, egy szánó, egy védő szó 
nélkül állott ellenségei közt.

Elhagyták, most mit cselekedjék Jézus, úgy tegyen-e, 
mint János a mennyei jelenéseknek könyvében a lágy
meleg emberekkel. . . Nem, ő továbbra is megőrizte az 
erántok való szeretetet kebelében.

Olyan barátra nem találsz, a kinek irántad való 
magaviseleté soha kifogás alá ne is jöhessen. Hisz mily 
sok ellenkező értelem, felfogás, félreértés van, és mily 
gyakran jut a legjobb barát is abba a helyzetbe, hogy 
meg kell mondania ellenedbe a kemény igazságot, vagy 
rendeltetése másfelé küldi, mikor tégedet védelmeznie 
kellene, aztán mindjárt kitörlöd-e emlékedből, szereteted- 
ből? igy nem lesznek állandó barátaid soha.

Jézustól ezt nem láttad, nem is tanultad. . .
Visszatér a tanítvány a kereszt alá, ime mennyi 

gonddal van iránta, a szeretetnek mily kifogástalan jelen
ségeivel tekint reája, nemhogy haragot táplálna iránta 
szivében, sőt inkább legféltőbb kincsét, az elhagyatott 
édes anyának sorsát is az ő hű kezébe teszi le. Visszajön 
Péter is, a ki mint tudjuk, esküvel tagadta meg őtet, erre 
meg rábízza még féltőbb kincsét, az anyaszentegyházat, s 
annak kőszikla-szilárd vallásos elveire alapította meg azt.

Lám ilyen tanulságot nyujt az a nagypénteki keresztfa 
tenéked, a.! hangosan hirdeti, hogy: I sten szeret  
v ég né lk ü l .  Kicsinyes emberi gyarlóságból ne tedd füg
gővé a barátságot, szeretetet. Ha ily alapon nyugoszik 
kebledben a barátság, folyvást lesznek jóakaróid, szeret
teid, s öröm kebledben.
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4. I s t enre  n é z v e  h a t á r t a l a n  b i z o d a l má t .
Nagy remények között nevelkedett Jézus, alig szü

letik meg, angyalok hirdetnek fölötte örömet. Bölcsek, 
királyi követek hoznak bölcsőjéhez ajándékot, s adatik 
neki olyan név, melyre ezer meg ezer térdek hajolnak 
meg . . . Hanem biz a következés ezeknek a várakozá
soknak nem felelt meg.

Meghajoltak ugyan még a szenvedés történetében is a 
térdek, hanem csak hogy csúfolják őtet, ahelyett, hogy 
ülne atyjának jobbjára, jobb- és balkéz felől latrok veszik 
körül. Hol itt az Isten jobbja, segedelme, hol az ország, 
a fejedelemség? mind füstbe ment. A nagy remények ki
gyoml áltattak, csak a kereszt, a szegek s a titulus maradt 
meg, melyet Pilátus oly elhatározottan irt a keresztfára.

Talán, igy lévén a dolog, meg is bánta Jézus, hogy 
oly hűséggel szolgálta az Urat, vagy hogy ártatlanság
ban tartotta kezeit.

Nem, a.! igy Jézus ott a keresztfán a válságos órá
ban sem szól. Nem átkozza sorsát, születése napját, mint 
talán helyzetében a világ fia tenné. Ő megőrizte Isten iránt 
való határtalan bizodalmát.

Ámbár a haldoklóra nézve szükséges derekadnak, fej- 
vánkosnak hiányát érzi, mert hát nincs hová  f e j é t  
lehaj tani ,  de azért nyugton van, mert tud egy helyet, a 
hol jól lészen dolga, mert az Istennél lesz nyugodalma, s 
annak kezébe ajánlja lelkét. Ha nem adott neki itt részt 
országából, nyugodtan van , tudja, hogy az a jó atya majdan 
meg fogja elégiteni o r s z á g á n a k  g y ö n y ö r ű s é g e i v e l .

Ezeket látván, tudván, mert hát belátott a megnyi
latkozott egekbe is, tartotta, őrizte meg Istenre nézve 
határtalan bizodalmát.

Ezeket tanuld meg, a.! a haldokló Jézustól.
Szeresd ugyan az életet, de ha Isten akaratjából el 

kell hagynod, menj el békével.
Ellenségeid haragját oltsd el a megbocsátás szelid 

beszédével. Jó barátaid s szeretteid iránt viseltessél vál- 
tozhatlan jóindulattal, Istenre nézve pedig határtalan jó 
bizodalommal. Amen. . Szigethy Dániel.

b*
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Húsvéti beszéd.
A la p  i g e :  Márk 16 : 1— 8.

„Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus
nak Atyja, ki az ö nagy irgalmassága szerint ujonnan szült 
minket az élö reményre a Jézus Krisztusnak halálból való 
föltámadása által.“ (1 Péter 1 : 3.)

Húsvétot ünneplő hivek! E mély értelmű szavakat 
ismétli és átérzi e napon minden hivő lélek, Eljött a mi 
kedves húsvétünk. A föltámadás nagy ünnepét ünnepeljük 
ma. Ez ünneppel semmiféle más ünnep össze nem hason
litható. A húsvéti ugynevezett nagyhétben az érzelmek 
rohamosan változnak. Az öröm a fájdalmat s a fájdalom 
ismét az örömöt váltja föl. De a fájdalom csak múló és 
rövid, —  az öröm tartós és örök. A mint az Ur övéinek 
előre megmondá , úgy történt. A tanitványok öröme mély 
bánattá változott által. A világ örömében újongott, — a 
tanitványok sirtak és bánkódtak. Bánatuk és a miénk leg
magasabb fokát Nagypénteken érte e l , midőn az Isten 
ártatlan bárányát Golgothára kikisértük s ott a gyalázat 
fájára fölfeszittetni láttuk. Láttuk kinjait, hallottuk sóha
jait és az ,,elvégeztetett"  szónak kimondását, és szemlél
tük fájdalmas, de mégis nyugodt halálát.— Déltől egész 
három óráig a nap elsötétült, a föld megingott, a templom 
válfüggönye ketté hasadt és a kősziklák megrepedezének. 
Az Isten egyetlen egyszülöttjének kimúlása után, mély 
bánattal a szivben, látjuk az Ur egyik titkos tanítványát, 
az arimatiabeli Józsefet, a mint Pilátus elé lép s tőle a 
holt testet elkéri, —  és midőn az kiadatott néki, azt saját 
kertjében az új sirba elhelyezi.

A világosság ellenei diadalt ültek. De diadaluk csak 
igen rövid ideig tartott. Nagypéntektől a húsvétvasárnapig 
a halál sötétsége boritá a világot, melynél csak a diada
lát ünneplő emberi vakság vala sötétebb. De megszólalt 
az Isten s parancsoló: „légyen világosság"  — és lőn vilá
gosság. A világ teremtésekor hatalomszavával teremté az 
a n y a g i  — , húsvétkor ugyanezen hatalomszavával teremté 
a l e l k i  világot. Fölkelt a húsvéti nap, mely megdönté 
a sötétség birodalmát.



Fölolvasott alapigénk szerint három gyászos nőt 
látunk az arimatiabeli József kertje felé s az Ur sirjához 
közeledni. A nap még föl sem kelt. János évangyelista 
megjegyezte, hogy még sötét vala. Azonban, a mint czél- 
jok  felé közelednek, —  hajnalodik. A nap közeledését 
hirdető fény ott dereng már keleten, s mire a sirhoz 
érnek, ime! fölkél a nap s világitó sugaraival elárasztja 
őket. — A húsvéti nap vala ez. —  Állapodjunk meg itt egy 
kissé s légyen elmélkedésünk mai tárgya:

A h ú s v é t i  nap ,
s nézzük, miként világitja ez meg: 1. a s ö t é t s z i v e t ,

2. a sö té t  kereszte t  és
3. a sö té t  sirt.

1. A hú sv ét i  nap m e g v i l á g i tja a sötét  szivet.
„Miután pedig elmult a szombat, a magdalai Mária és 

a Jakab anyja Mária és Salomé vönek fűszereket, hogy 
elmenvén, megkennék öt.“  — Igy kezdődik alapigénk. —  
Gyászba borult három vallásos nőt látunk tehát az Ur 
sirjához, még pedig ,,nagy reggel" , azaz: korán reggel 
zarándokolni.

Nagy, igen nagy lehetett e nőknek az Urhoz való 
szeretete, hogy nő létökre legyőzvén a sziv természetes 
félelmét,— a holt Urat mennek fölkeresni. Fölkeresni 
azért, hogy holt testén a hála és szeretet utolsó tényét 
elvégezzék. A fájdalom alatt megtörve ott állottak ők a 
keresztfa alatt, melyen az Ur kiszenvedett. Zokogva borul
tak a sirra, melybe jóltevőjök elhelyeztetett, s megtört 
szivvel közelednek vasárnap hajnalán e sötét helyhez, 
hogy leikök megmentőjének holttestét megkenjék s fölötte 
és mellette fájdalmukban magokat kizokoghassák.

Sötét vala körülöttök, — de még sötétebb szivökben. 
A lelket emelő és szivet neinesitő élet virányáról a lelket 
ölő és szivet eltompitó kietlen vadonba helyeztettek által. 
Mihez szivök legforróbban vonzódott, mit hivő leikök 
egész áhitattal átkarolt, az ime! már halott, — nincs 
többé... Nem ismerték az Atyát, — az Ur hozzá vezérlé 
lelköket. Nem tudták az üdv útját, — az Ur megmutatá
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azt nékiek. A bűn tudata megfosztá őket a sziv békéjé
től, —  az Ur a bűn bocsánatáról biztositá őket. Az élet 
igéi oly édesen folytak az Ur ajkairól, — és ime! ez isteni 
ajkak elnémultak. Ismét elveszitek azt, ki a békéhez, az 
üdvhöz vezérlé őket. . . Oh! mily sötét lehetett a benne 
lakozó bánat miatt az ő szivök.

De ime, midőn a sirhoz érkeznek, fölkél a h ú s v é t i  
nap ,  melynek éltető sugarai a bánat leplén keresztül is 
a szivbe hatolnak s azt megvilágitják. Bémennek a sirba, 
— és üres az. Megilletődnek, megrettennek. De szól az 
angyal: „Ne féljetek! a názáreti Jézust keresitek a ki föl- 
feszittetett, — föltámadott, nincsen itt, imhol a hely a hová 
helyhezteték öt.“ A megdöbbenés a bátorságnak, a rettegés 
a bizalomnak ad helyet. A szív  sötétje eloszlott s ama 
hit, hogy az Ur feltámadott, a mennyei üdv fényével 
világitá meg a szivet. . .

Szeretteim az Urban! Oh mily gyakran sötét a mi 
szivünk is, mint ama —  az Ur sirjához zarándokoló — 
nők szive vala. Mi is birtuk az Urat. Velünk járt, velünk 
beszélt, ő oktatott, az Atyához vezérelt, az üdv útján 
kalauzolt. De hűtlenül elhagytuk. A világ csábjának, a 
testnek és kivánságának szava erősebb vala, mint az Ur 
szava. Elpártoltunk. A bűn karjaiba vetettük magunkat. 
Megfeledkeztünk az Atyáról, meg az üdv útjáról s róla 
a kárhozat útjára tértünk le s egyszerre csak azon vesz- 
szük észre magunkat, hogy szivünkből az Ur adta vilá
gosság eltünt s helyét a sötétség, — a bűn  és n y o m o 
rának s ö t é t s ég e  foglalta el. Sirunk elvesztett békénk 
felett, zokogunk letünt boldogságunk rom jain...

O h! ki — ki oszlatja el a sziv e kárhozatos sötét
j é t ? . . .  A húsvéti nap. Érezzük, mit vesztettünk, mikor 
az Urat eltemettük, midőn tőle elpártoltunk. Hozzá aka
runk térni, — bűneink tudatának mély bánata vezérel 
hozzá, s ha igazi bűnbánattal keressük, megtaláljuk őt, 
nem a h o l t a t ,  hanem az élőt .  Hozzánk szól; „bizzál! 
megbocsáttattak a te büneid" ; visszavezérel a föltámadott 
Ur az élet ösvényére, és a húsvéti nap fénye által meg
világitva fölkiáltunk:
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„Él Jézus bizodalmám,
Én is élni fogok vele,
Megáll lelki nyugalmam,
Bár a halál hús éjjele 
Kisértsen rémiteni,
Nem fog elcsüggeszteni."

2. A hú sv ét i  nap m e g v i l á g i t ja nemcsak a 
s ötét  szivet ,  hanem a még s ö t é t e b b  kereszte t  is.

Kereszt! kereszt! A s z e n v e d é s n e k ,  hanem egy
szersmind a d i a d a l n a k  is jelképe ez.

Midőn húsvét vasárnapjának kora reggelén e három 
nő az Ur sirja felé tartott, e kereszt csak a szenvedést 
jelképezte. Sötét vala az, mint a szenvedés maga. Az 
arimatiabeli József kertje közel vala ama vesztőhelyhez, 
melyen az Ur megfeszittetett. A vesztőhely mellett kellett 
e nőknek elhaladniok. A reggeli szürkületben ott látták 
a dombon a keresztfát állani. Borzalommal veték föl reá 
szemöket. Sötét, oh nagyon sötét vala e kereszt! S még 
sötétebbé tette ama szent vér, mely azt Nagypénteken 
megáztatá. E kereszten az élet halállá, a remény kétségbe
eséssé, a dicsőség gúnynyá változott által.

De ha sötét és borzalomkeltő vala a Golgotán álló 
kereszt, még sötétebb vala ama kereszt, melyet e nők 
sziveikben hordozának. A szenvedésnek, a kétségbeesés
nek, a reménytelenségnek keresztje vala ez. Sötét volt 
szivök, lelkök és gondolatuk. Hiszen ők az Urban min
dent elvesztettek. A remény eltünt, a hit kiveszett s helyü
ket a kétségbeesés foglalá el. Multjok öröme az Urral 
eltemettetett s a jövőből csak a szenvedés sötét keresztje 
meredt reájok. A gonoszság gúnykaczaját hallották a 
kereszt felett, mely százszorosán viszhangzott sziveikben 
s gyötrelemmel tölté el remegő lelköket. . .

Oh de borzalmas állapot vala ez ! . . .  De borúra a 
derű következik. Megmondá az Ur, hogy övéinek szomo
rúsága örömmé változik által.. . Megtörtént. . .  A sirnál 
fölkelt a húsvétvasárnapi nap, és midőn az angyal meg
szólalt: „nincsen itt, föltámadott“ , — sugarai megvilágitják 
a golgotai sötét keresztet, melyen az Ur Szentjének



párolgó vére az eget megnyitó s az Atya szivét a bűnös 
emberiséggel kiengesztelé . . .

Oh mi fényessé, mi dicsővé lett egyszerre e kereszt. 
A gúny és gyalázat keresztje a d i c s ő s é g  és üdv 
keresztjévé lett. . .  De a húsvéti nap megvilágitá a sziv 
szenvedésének keresztjét is. Ime tudták már, hogy él az, 
a kit ők sirattak, hogy meghalt bűneikért s föltámadott 
megigazulásukért és szeretetök fokozódott, reményük mé
lyebbé lett és hitök megszilárdult.

Szeretteim az Urban! Nekünk is két Golgotánk van. 
Az egyiken az Urnak keresztje állott, a másikon a mi 
szenvedéseink keresztje áll. — Szenvedés és tűrés, harcz 
és fájdalom a mi életünk. És mennél jobb, igazabb és 
becsületesebb vagy, annál inkább kimagasodik szenve
déseid keresztje. Mig lelkedet a húsvéti napnak sugarai 
be nem világitják, te is Golgotán csakis a gúny hahotá
ját hallod és a kétségbeesés keserveit szemléled; — de 
midőn a hit sugarai megaranyozzák a golgotái keresztet, 
rajta látod tündökölni a remény horgonyát, a hit kereszt
jét és a szeretet fellobogó lángját s a pogány századossal 
te is fölkiáltasz: „valósággal Isten fia vala ez.“

E húsvéti nap nélkül még sötétebb lenne szived 
keresztje. De be- és megvilágitja azt a húsvétvasárnapi 
nap. —  Üldöz és gyűlöl a világ? . . .  E világosságnál látod 
azt, hogy a világ hitünk fejedelmét előbb üldözte és gyű
lölte. Sokat szenvedsz és keseregsz? E fénynél látod, 
hogy az Ur még többet — és pedig ártatlanul —  szenve
dett. A szenvedés nemesiti a szivet, edzi a hitet, tökéle
tesbiti a szeretetet és fokozza a bizalmat. Az Ur mondá : 
„boldogok, a kik üldöztetnek az igazságért, mert azoké a 
mennyek országa“ (Máté 5 : 10.). ó  mondó, hogy szen
vedéseink lesznek e világon, de bizzunk benne, ő legyőzé 
a világot, — és ismét, hogy a ki utána menni akar, 
vegye föl keresztjét és úgy kövesse őt. így megvilágitja 
a húsvéti nap szenvedéseink keresztjét, nyugalommal és 
békével tűrjük azt, mert hisszük, hogy szenvedéseinket 
az Ur az örök üdv örömével megjutalmazni fogja, — 
jobban ragaszkodunk hitünk fejedelméhez, mert hisz- 
szük, hogy nélküle nincsen senkiben másban idvesség,
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s ha vele szenvedünk, —  vele s általa meg is fogunk
dicsőittetni.

3 . D e a húsvét i  nap m e g v i l á g i tja még a l eg 
sötétebb sirt is.

Lehet-e valami sötétebb, félelmesebb és borzasztóbb 
a sirhantnál? • • • Kis hely az, de beléje nem hatol a nap

sugara, nem az élet, nem a szeretet. Kis hely az, de a
letarolt reménynek, a kioltott szeretetnek és az elvesztett 
boldogságnak szinhelye. — Az árnyak, a halálnak biro-

 
Ily szomorú helyhez zarándokol a három nő. —  A 

nagypénteki éj borult a hivő emberiségre, a nagypénteki 
éj szárnyai alatt vándorolnak a nők előre. E borzasztó 
sötétségben csak a szivükben égő kegyelet mécsvilága 
világítja meg ösvényüket. Mennek, sietnek, hogy lerójják 
bánatos szivvel kegyeletük adóját, azután mint olyanok, 
kiket már misem köt az élethez, mert az, ki hitük hor
gonyát, lelkök világát képezé, rájok nézve örökké elve
szett, —  ők is a semmiségbe elmerüljenek.

Örökké ? . . .  Oh nem! . . .  Kegyeletük mécsvilága elve- 
zérlé a sirhoz, de midőn oda érnek, ime! ott a húsvéti 
nap, — az új é le tnek napja  világitja meg őket. A sír
ról a kő el van hengeritve, a sir zárai megnyitva, sötétje 
az élet világával bevilágitva s az angyal megszólala: „mit 
keresitek a holtak  között az é lő t?“ És ismét: „ne félje
tek! nincsen itt, fö ltá m a d ott.“ —  A Nagypéntek elmult, 
bekövetkezett a húsvétvasárnap. A sir sötétje az élet vilá
gossága, a halál az élet által legyőzetett. A sir elnyelte 
azt, a mi f ö l d i  vala, de kiadta azt, a mi é g i vala.

Szeretteim az Urban! Mi az arimatiabeli József kert
jében a három nővel történt, az történik azóta a hivő 
lélekkel. Borzalmas, sötét nekünk is a sirhant. Oh! nem 
egy szülőt, nem egy testvért, nem egy gyermeket, nem 
egy hitestársat láttunk mi már a sötét sirhantra zokogva 
borulni. Minden, mi nekünk kedves, mi ránk nézve bol
dogitó vala, ama kis sirüregbe van temetve. A nagypén
teki éj ereszkedik alá lelkünkre s oly nehéz, oly nyo
masztó az, hogy összezúzással fenyegeti szivünket, létün-
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ket. De a mi sirhantjainkat is bevilágitja a húsvéti nap,  
Halál felett az élet biztos hite üli diadalát. — Kesergünk, 
de nem remény nélkül. Csak a rövid ideig tartó elválás 
búcsukönnyeit hullatjuk a sötét sirhantra... „Élek én! és 
ti is élni f o g t o k ", — az Ur e biztató szava hangzik fel a
néma sirból hozzánk. Az Ur föltámadása a mi föltárna-
dásunk biztos záloga.  Élünk, hogy meghaljunk, — és 
meghalunk, hogy örökké éljünk. A hit eme igazságát 
világitja be a húsvéti fölkelő nap s a föltámadás napjá
nak sugarinál tisztán látjuk, hogy az, a mit hiszünk,
nem ábránd és káprázat, hanem tiszta v a l ó  és i gaz 
ság.  Tiszta való és igazság, hogy: él Jézus bizodalmám, j 
én is élni fogok vele. A hitetlennek örökös Nagypéntekje 
van, —  a Krisztusban hivőnek lelkét a sötét sir felett is 
a húsvétvasárnapi világosság ragyogja be s Pállal föl- 1 
kiált: „halál, hol a te fulánkod? halál, hol a te diadal- 
mad?“ ( 1  Kor. 15: 55.)

Húsvétot ünneplő hivek! El siralom völgyében igazi 
húsvétunk csak úgy lehet, ha hivő lelkünket a húsvéti 
nap világossága ragyogja be. Lészen azonban örökös 
húsvétunk a siron túl az égben, ha hisszük, hogy Krisz
tus a föltámadás és az élet, a ki benne hisz, ha meghal 
is, élni fog, — és a ki él és hisz benne, soha meg nem 
hal. „Annálfogva, testvéreim, legyetek szilárdak, rendület-  
lenek, úgy, hogy kitünjetek az Ur müvében mindenkoron, 
mivelhogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem eredménytelen 
az Urban.“ ( 1  Kor. 15: 58.) Amen.

Thébusz János,
zólyomi ev. lelkész.

Husvéti homilia.
A l a p i g e :  Márk evang. 16, 1— 8.

K. a. f. az Urban!
„A ti keserüségtek örömre fordul." Ki ne ismerné 

Krisztus urunk eme vigasztaló szózatát, melylyel tanitvá
nyait az elválás nehéz órájára előkészité. Oh mennyi 
kesergő s z iv  mentett már e szavakból a csüggedés s 
reményvesztés küszöbén új erőt, új bátorságot a nehéz
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küzdelem folytatására, és mennyi öröm, mely a keserű- 
ség könyteljes napjaiból szülemlett meg, tett már bizony

ságot Krisztus urunk e vigasztaló beszéde mellett. De 
fényesebb bizonyságtételt aligha találunk, mint a melyet 
e mai nap szolgáltat nekünk. Minden — akármily fényes 

és szivreható szónoklatnál — ékesebben hirdeti a husvét 
ünnepe: „A  ti keserüségtek örömre fordul.“

Vessünk csak egynehány pillantást vissza a közel
mult napokra. Láttuk Gethsemanéban Üdvözitőnket szo- 
morkodni és gyötrődni és hallottuk őt — kinek lelke meg- 
szomorodott halálig —  imádkozni: „Atyám! ha lehetséges, 
muljék el e pohár én tölem: mindazáltal ne úgy legyen mint 
én akarom, hanem a mint te.“ Undorral fordultunk el a 
Júdás-csóktól, melylyel saját tanitványa rámutata meste
rére: ez az! Láttuk a páratlan erős lelkületet, melylyel 
Krisztus urunk felvevé a reá kényszeritett keresztet és vivé 
Golgota felé. Láttuk a tántori thatatlan elvhűséget és meg
adást, melylyel Jézus mindvégig hű maradván önmagá
hoz, átszenvedte a borzasztó halál minden kinjait.

Elvégeztetett!
Meghomályosodék a nap is és elfödé az ő orczáját, 

mintha látni sem akarta volna a borzasztó bűnt, melylyel 
az emberi kéz a törvény leple alatt keresztfára feszité a 
föld egyetlenegy ártatlan és büntelen fiát, az Isten kül
döttjét.

Évről évre feltűnnek lelki szemeink előtt e szomorú 
képek. Feltűntek a közelmult napokon is. De mindannyi
szor megrendül a mi lelkünk és keserűséggel telik el a mi 
szivünk. Igy a mult napokon is. És ime, husvét regge
lén a mi k es e rű s é g ü n k  ö r ö m r e  fordul .

Ez dicséneke a mai napnak, ez alaphangja a mai 
szent igéknek is.

Lélekemelő kép tárul elénk a husvéti evangeliom- 
ban, és e kép minden egyes vonásai prédikálni fogják 
nekünk az örömöt, mely a keserűségből született.

K  1. v. És mikor elmult volna a szombat, Mária Mag
dolna es a Jakab anyja és Sálomé vönek drága keneteket, 
hogy elmenvén megkennék ötet.
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Remegés és remény váltják fel szivünket, midőn 
kedveseink halálos ágya mellett állunk. Feljajdul szivünk 
midőn szemök megtörik és szivverésük eláll. Következnek 
aztán a temetési készülődés véghetetlen szomorú napjai, 
A halál csendje tölti el hajlékunkat. Csendesen zokogva 
gépiesen teljesitjük mindennapi munkánkat. De elkövet
kezik a végelválás nehéz órája. Ott állunk kedveseink 
utolsó hajléka, a sir előtt és újra felsikolt fájdalmunk, 
midőn a mi reményünket, a mi örömünket, a mi büsz
keségünket magába záró koporsót leeresztik a hideg, rideg 
földbe. —  Elvégeztetett. —  Elmult minden és mienk marad 
csak a fájdalom az ő sajgó sebével,— a szeretet, mely 
az Ur akarata előtt meghajolni kénytelen, de feledni nem 
képes, és a remény, mely enyhítő szavával a viszont
látásra utal egy jobb, egy boldogabb hazában. És e 
három újra meg újra mondja nekünk : eredj, keresd fel 
a kedves sirt, sirjad ki ott magadat és ültess virágot a 
kis halomra, mely ő t e t  takarja, kit szerettél és szeretni 
soha de soha meg nem szünhetel.

E kiolthatatlan szeretet vezérlé e három nőt is, hogy 
drága kenetekkel keressék fel a Mester sirját is.

Szivükön a mély bánat, ajkukon a kesergő szó. — 
Mert hisz, jól esik a fájdalomnak újra meg újra fel
szaggatni hegedező sebeit és visszaidézgetve a mult 
kedves képeit, legalább beszélgetni ő róla : mily jó 
volt, mily nemes volt, mint szerettük. Képe kitörülhet- 
len vonásokkal él szivünkben, utolsó szavai lángbetűk
kel vésődnek emlékezetünkbe. A szomorú jelennek egyik 
vigasza ez az elmerengés egy szebb, egy boldogabb 
multon.

A megemlékezés ily szomorú képeitől kisérve halad 
e kis gyászoló sereg a Mester sirja felé. De ime ő , — a 
kinek gondviselése soha meg nem szűnik felettünk őrködni 
— a mennyei Atya — bár még sejteni sem birják, már is 
ö r ö m r e  f o r d i t o t t a  vo l t  az ő keservüket .  Mondom, 
még sejtelmük sincs az örömről, mely reájok várakozik, 
és haladnak csendesen és
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2. v. mennek nagy reggel a koporsóhoz.
A szeretet nem késedelmeskedik. A nemes, jó és szép 

iránti közöny mindig ráér még. Sietve fut a világ az 
önzés parancsolta munkáját megtenni, de a szeretet mun
kája hadd várjon, arra ráér a világ— még későbben is. 
Nem úgy e három nő. Nagy reggel mennek leróvni a 
szeretet adóját a Mester koporsójánál.

Tanuljuk meg e kis seregtől, már az élet nagy reg
gelén, kora ifjúságunktól fogva felkeresni ő t, ki érettünk 
meghalt a keresztfán. Az erényre — mondják — sohasem 
késő az út; de tegyük mi hozzá: sohasem is elég korán 
vagyon e z út. Minden nappal, melylyel ez útra térni 
késünk, egy napot vesztettünk életünk boldogságából. 
Nagy reggel mennek e nők 

a hétnek első napján.
Ker. a. fia! hol keressen téged az Ur a hétnek első 

napján? Megemlékezel-e ekkor, hogy hálát adj Istennek, 
kinek gondviselése a mult hét napjain feletted őrködött, 
és hogy megkérjed : maradjon te veled ezután is. Az élet 
napszáma, az élet ezerféle gondja, az élet édes élvei le
kötve tartnak egész héten át; az ő rabjuk maradsz-e a 
hét első napján is, vagy birsz-e még egy napot szakitani 
— nem az Urnak , az nem szorul te reád —  hanem tennen 
magad érdekében, hogy az nap felemelkedjék a te szived 
a mennyeiekhez és megtisztulva és megújulva a jó és 
nemes iránti szeretetedben , térhess ismét vissza földi mun
kádhoz? Oh keressed fel a te Uradat oly szeretettel, mint 
a kis sereg tevé, ki jőve,

mikor immár a nap felkölt volna.
A felkelő nap sugara árasztja fényözönét az ő sze- 

retetök útjára. A felkelő nap győzi le az éjszaka sötétsé
gét és az ő sugárfénye jelképe az igazságnak is, mely 
az emberi tévedésekkel szemben utóvégre is győztes ma
rad. E kis gyászoló seregre nézve a felkelő nap sugara 
még előhirnöke is azon magasztos örömüknek, hogy az 
igazság királya is széttörve koporsója zárait, megdicső- 
ülve emelkedék ki a sirból, melybe ellenségei juttaták. 
De ők látva nem látják ez előhirnököt, és még
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3. v. mondának vala maguk között: kicsoda veszi el 
nékünk a követ a koporsó szájáról?

Aggodalomszülte kérdés az ő ajkukon, de sokszor 
mindnyájunk ajakán is! A szép eszme, a nemes feltétel 
egy pillanat szüleménye, de a kivitel útja tövises és 
göröngyös. Minél előbbre haladsz ez úton, annál szurób- 
bak lesznek e tövisek, annál magasabbra feltornyosulnak 
az akadályok is. Meg-megállsz és aggódva kérded: ki 
segit, ki veszi el a követ útamból? — Krisztus sirján 
ugyane kérdés életkérdése volt a keresztyén vallásnak is 
Mint szélvész a pozdorját: úgy sepré szét a Golgota véres 
eseménye Üdvözitőnk tanitványai kis seregét is. A mit 
Jézus egykoron az olajfák hegyén tanitványainak monda; 
„Meg vagyon irva, hogy megverem a pásztort és elszélednek 
a juhok", az szóról-szóra be is teljesedett. Midőn Gfethse- 
mánéban a főpapok szolgái rátevék a Mesterre kezüket, a 
tanitványok: „elhagyván ötet, mindnyájan elfutának". "Egy 
ifjú követé vala ötét, de midőn a szolgák megfogák vala öt 
is, kezökben hagyta ruháját és elszaladta kezökböl.“ —  Péter 
volt az egyetlen egy, kinek bátrabb szive meg nem ren
dült a főpap házáig: de mielőtt a „kakas kétszer megszó
lalt volna", ő is háromszor megtagadá Mesterét. — Ha 
akarod látni, k. af.! mily hatalma van ily végzetes órá
nak a gyarló emberi sziv felett: nézz Krisztusodra. Egye
dül  állott ő a válság órájában, és midőn ő lehajtva fejét 
kibocsátá lelkét, az ő halálának órája teljes diadala volt 
ellenségeinek. Ne áltassuk magunkat és ne féljünk kimon
dani azt, hogy a k ő , mely elzárá az ő koporsóját, 
fogva tartá az igazságot is , melyet Krisztus Urunk 
képviselt.

T i , kik bölcselkedve okoskodtok a feltámadás felett: 
nézzétek a félénk tanitványsereget a Mester halála után. 
Ha sirban marad ő, el van temetve az ő tana is. Holt 
Krisztust hirdetni —  soha, de soha nem lett volna bátor
ságuk. — Igen: Kicsoda veszi el a követ a koporsó szá
járól? ez volt nemcsak e gyenge három nő kérdése, 
hanem életkérdése a keresztyén vallásnak is.

Kicsoda veszi el?
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4 . v. Oda tekintvén láták, hogy elvétetett volna. 
Első fénysugara váratlan örömüknek. — A kő elvé- 

tetett. - Nyilva a sir, nyilva a három nő előtt, nyilva 
lőttünk is. És e nyitott sir sokat, sokat predikál miné- 

künk. Kishitű ember te! ki kétkedve mondod: kicsoda 
veszi el a követ az én siromról? Ugyanaz, ki elvevé azt 

Krisztus koporsójáról: az U r n ak keze. Félénk ember 
te ! ki jobban félted életedet, mint az igazságot, melyet 
hirdetsz, ne mondjad azt: ki fog győzni, ha én elesem ? 
Ha Istentől való volt az igazság, melynek apostola voltál, 
ne féltsd akkor az igazságot. A ki Krisztus koporsójáról 
elvevé a követ, él még Istenünk ! és az ő keze erősebb 
a sötétség minden főpapjainál.

Tanuld meg Krisztusodtól, hogy nem kell félni azok
tól, kik megölhetik ugyan a testet, de a lelket meg nem 
ölhetik. Haladj ernyedetlenül útadon nemes czélod felé és 
bizzál Istenben. Mivé lenne az igazság, ha csak a te éle
tedhez volna az kötve? Ily kislelkűséggel Huss nem halt 
volna meg a máglya tüzében és Luther nem ment volna 
bé Worsm kapuján. Oh! ne akarjuk az örökkévaló igaz
ságot egy múlandó emberi élettől feltételezni. Egy az 
Isten, egy az igazság. A nagy jellemek az igazságnak 
csak egyes képviselői. — Igaz, keserűségteljes az ő éle
tük, de — a miről a göröngyhöz tapadt embernek még 
sejtelme sincsen —  ők érzik, nemes lelkök sugallja nékik, 
hogy az ő keserűségökből fakad az igazság, a haladás 
öröme. Ily nemes lélekkel vévé fel Kr. u. a keresztet, 
bizván Istenében, ki sirja felett nem engedendi diadal
maskodni az igazság elleneinek kősulyú kezeit. És igy 
lőn. Elvétetett a kő, és a csendes örömből, mely e 
felett a gyenge nők szivében támadt, az emberiség hus
véti diadaléneke lett, mert nemcsak üres sir volt az, 
melyet találtak, hanem új é l e t rő l ,  új ö r ö m rő l  hang
zott abból mintegy új evangeliomként

5— 6 . v. egy ifjú ajakáról a szó: a kit ti kerestek, 
az nincs itt, ő feltámadott.

Hijába voltak a főpapok erőlködései, hijába a hamis 
tanúk, korán volt elleneinek diadalérzete, hasztalan voltak



106

a sirhoz állitott őrök: a templomot, melyet lerontottak 
az Isten ismét felépité, az életet, melyet kioltottak, az 
Isten ismét felébreszté, az ajakot, melyet elnémitottak 
az Isten ismét megszólaltatá. És a feltámadott Mester 
köré ismét összegyűltek tanítványai és újra feltámadva 
bátorságuk, újra megerősödve megingatott hitük, újra 
megedződvén megrendült szivük, hirdeték a világnak az 
é lő  Krisztust és levének oszlopáivá a keresztyén anya- 
szentegyháznak.

7. v. Mondjátok meg — igy szóla az ifjú a nők
höz, —  hogy ö előttetek megyen, a mint megmondotta néktek.

Félve, remegve, —  mintegy el nem birván gyenge 
női szivükkel a váratlan örömöt —  távoztak ők a sirtól 
és elhalt ajkukon a szú. De a feltámadott Krisztusban 
megtestesült öröm előttük mene Galileába és megjelent 
tanitványai körében. És megjelenik lélekben ma mi közöt
tünk is , hirdetvén Krisztus mondását s a ti keserűségtek 
örömre fordul. Oh ne haljon el ajkunkon a hála szózata, 
ne maradjon el az örömnek kihatása életünkre.

Élő Krisztust prédikál nekünk husvét ünnepe. Legyen 
ő é lő  életünkben. Mondjuk meg, hirdessük a világnak, 
hogy él Krisztus mibennünk, hirdessük tettel, forró sze- 
retetünkkel vallásunk iránt, forró szeretetünkkel ember
társaink iránt. És testté leend életünkben a husvét öröme. 
Ugy legyen. Amen.

A hiv lelkipásztor.
 III.

(Folytatás.)
Itt következik a Révész agendájában is feltalálható örök 

szép régi könyörgés : Örök mindenható, felséges Ur Isten! én 
szegény megnyomorodott bűnös ember, vallást teszek te sz. fel
ségednek előtte stb.

Deinde proponantur patienti tres illae quaestiones ex litur
gia S. Coenae. — Subjungatur formula absolutionis consveta.

Alia formula absolutionis ex verbis Nathanis ad Davidem 
patientem, II. Sam. 12: 13.
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Ha pedig a beteg igen erőtelen volna, egy rövid generális 
allástételt kell előtte mondani s megmagyarázni: Oh minden

ható Isten! könyörülő irgalmas Atyám! én szegény nyavalyás 
bűnős ember, megvallom tenéked minden bűneimet és gonosz cse
lekedeteimet stb.

Ezután biztatni és vigasztalni kell, hogy Isten a megtérő 
bűnösökben a szivet nézi, ha az bánatos és megtörődött, és a 
Krisztus vérével meghintetett, ő előtte kedves áldozat, melyet 
meg nem utal.

Ezek után még hat kérdést kell tenni, s rájuk feleltetni a 
beteggel; a kérdések — röviditve — ezek:

1. Bánod s fájlalod-e, hogy Istenedet megbántottad?
2. Kéred-e szived szerént bűneid bocsánatát?
3. Minden bizodalmadat a mennyei Atyába helyezed-e?
4. Igaz hittel a Jézusra támaszkodol-e ?
5. Nincs-e felebarátod ellen valami gyűlölséged? annak meg- 

bocsátasz-e ?
6. Ha Isten életben megtart, engedelmes leszesz-e Isten 

parancsolatihoz ?
Post absolutum votum: Az Istennek ama békesége, mely 

minden értelemnek felette vagyon, légyen erősségül a te szived
nek és a te elmédnek a Jézus Krisztusban (vagy más).

A communicatiot igy kell véghez vinni:
Hogy már azért e sz. vacsorával méltóképen a te hitednek 

erősitésére, lelkiismeretednek vigasztalására, és örök életed felől 
való megpecséltetésedre élhess, emeld fel én velem együtt szive
det és szavadat Istenhez, és könyörögjünk:

Mi Atyánk stb.
Fiat consecratio, recitatis verbis Institutionis:
„A mi urunk Jézus Krisztus, azon éjszakán, a melyen el- 

árultaték, vévé a kenyeret, és hálákat adván, megszegte és azt 
mondotta: vegyétek, egyétek ez az én testem, mely ti érettetek 
megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.“ — Tunc por- 
rigatur panis aegroso.

A pohárra nézve szinte ez az utasitás van adva, midőn 
t.i. a szereztetési igék elmondatnak: simul porrigatur pocu- 
lum aegroso, ezután mondatik: „mert valamennyiszer ejenditek 
kenyeret" stb.
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Az úrvacsora vétele után :
Mivel az Ur Isten ily nagy kegyelmet cselekedett veled, 

és a szent vacsorával való élésre még egyszer méltóztatott : 
adj hálákat ő  nékie a te telkedre való hűséges gondviseléseért 
mondván:

Hálát adok néked stb.
Ezután énekeljék a 103. Zsoltárt: „Áldjad lelkem Uradat 

Istenedet. “
Pro conclusione: Krisztusban szerelmes atyámfia! Méltán 

magasztalja eképen a te lelked az Urat stb. (hosszú tanitás ismét, 
végül kétféle benedictio).

Második könyv. Tanácsadások és vigasztalások min- 
dennemű szomorúságban, bánatban és kisértetben.

Készületek: 1. Lelkipásztor könyörgése, mikor kimegyen 
valamely megkeseredettet vigasztalni.

2. Beköszönés és megszólitás a szomorkodó keresztyénhez.
Lelki búslakodásban, hánykódásban.
I. Kész. Az idvességes tanácsadások és vigaszta

lások az Isten beszédéből:
1. Mit kell beszélleni közönségesen akármely szomorkodó- 

nak? Könyörgések, melyeket a szomorkodókkal mondhatni.
2. Olyannak vigasztalása, a kinek titkos baja van, melyet 

senkinek nem akar megpanaszolni. (Itt, miután bőséges tanítást 
és vigasztalást adott volna, mondja, hogy csak fedezze fel az ő 
titkát egész bátorsággal a lelkipásztor előtt, mert az örökre 
titokban fogja tartani.)

Könyörgése annak, ki az ő titkos baját nem akarja tudatni.
II. Rész. Kiváltképen való vigasztalások.
3. Miképen kell vigasztalni, a kinek lelki szomorúsága van, 

és kisértettől háborgattatik ?
Lelki kisértettől háborgatott emberért való könyörgés.
Kisértő és szorongató gondolatokkal terheltetett embernek 

könyörgése.
4. Olyannak, a ki háborog lelkiismeretének megsértése miatt.
5. Igen sok és tetemes bűnei miatt:
6. Nevezetesen Istent káromló gondolatai miatt.
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7 Tisztátalan kivánságok és különféle bűnökre való ösztö-

nöztetések miatt.
8 Átkozódása és esküvése miatt.
9. Az Istennek tett fogadása meg nem tartása —

10. Engedetlen gyermekeinek megátkozása —
11. Az evang. tudománynak és igaz vallásnak megtaga

dása miatt.
(Sokszor lehet a mai időben erre szükség, a papismus édes-

közlöm az

I. Igazán az ő hittől szakadásával (már az akár e világi 
dicsőségért, veszendő gazdagságért, akár más okokért lett is) 
felette igen nagy és pokolra méltó bűnt cselekedett. Mert eképen 
beszél maga az Isten a pártütő Izraelről: Halljátok meg egek, 
és vedd füleidbe föld, mert az Ur szól: Fiakat nevelék, és azo
kat nagy méltóságra emelém, ők pedig én tőlem elszakadának, 
oh gonosz nemzetség stb. Esai. 1: 2. s köv. — Egek, csodálkoz
zatok ezen és rettenjetek meg, azt mondja az Ur, mert két 
gonoszságot cselekedett az én népem : elhagytak engem élő kút
fejet, és magoknak kutakat ástanak, beomlott kutakat, melyek
ben nincsen viz. Jer. 2 : 12, 13. — Jézus magyarán mondja : valaki 
megtagadand engemet (kihez kötelezte magát a keresztségben) az 
emberek előtt, (és igy az igaz hittől elszakad) én is megtagadom 
azt az én mennyei Atyám előtt (ama napon), és ezt fogom mon
dani: sohasem esmértelek tégedet. Mát. 10: 31. — A sz. lélek 
emlékezik olyan emberekről, a kiknek jobb volt volna, hogy meg 
ne esmérték volna az igazságnak útát, hogy nem mint annak 
esmérete után a nékik adatott szent adománytól hátra állani. 
2. Pét. 2: 21.

A zér t :  Nem helytelenül cselekszi, hogy ő ezt az ő bűnét 
mindenkor bánja, és egész életében kesergi.

II. Mindazonáltal nem olyan bűn, a melynek bocsánatját 
töredelmes megtérés által nem lehetne Istentől venni, miképpen 
hajdan Novatus (ki azért Cyprianustól helyesen az irgalmas
ság ellenségének és a megtérés megölőjének neveztetett) akarja 
vala állitani. Mert ugyanis, az Isten (ki könyörülő és hosszú
tűrő) , minden embereknek (a kik vétkeztenek) mindenütt hirdeti, 
hogy megtérjenek, és nem akarja, hogy valaki elvesszen, hanem

get, fogdos, —  a nazarenismus elbódit; ugyanazért 
egész eljárást szóról szóra:)
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hogy mindnyájan (azok között a hittől szakadtak is) megtérésre 
igyekezzenek. Csel. 12 : 30. 2. Pét. 3 : 9. Azért mintegy kezét 
felemelvén megesküszik : Élek én Isten, nem akarom a hitetlen-  
nek halálát (ha legnagyobb bűnt cselekedett, és az igazságtól 
való elszakadással vétkezett is) stb. Ezék. 3: 11.— A Jezus  
Krisztusnak vére (melyet mint minden szegény bűnösöknek idve- 
zitője kiontott), mint Isten fiának (véghetetlen erejű) vére tisztit 
meg minket minden bűneinkből (akármely névvel nevezendők légye- 
nek azok. L Ján. 1 : 17. — Ha valaki vétkezendik, vagyon szó-
szólónk az atyánál-----------engesztelő áldozat az egész világnak
bűneiért (melyek között az Apostasia is béfoglaltatik) 1. Ján. 2: 2.

Azért :  Ne essen kétségbe, hanem adjon hitelt a sz. lélek- 
nek, ki neki hirdeti az Istennek minden szegény megtérő bűnö
sökhöz való kegyelmét, és biztatja, hogy a Krisztus véréért és 
esedezéséért, neki is az ő bűnei megbocsáttatnak; ha az anya- 
szentegyházzal fohászkodik, ne nézd mi bűneinket és gonoszsá
gokat, de tekintsd kegyelmesen irgalmasságodat stb., — hogy te 
ellened vétkeztem, bánom és keserű énnékem stb.

III. A sz.-irás ő néki idvességes vigasztalására és jó remény
ségére egynehány példákat terjeszt szemei eleibe, olyanoknak 
példáit, a kik Istentől elszakadtanak, és poenitentziatartásuk után 
ismét kegyelmet nyertének. — Hányszor fordult el a zsidó nép az 
igaz vallástól és Istennek szolgálatjától pogányi bálványozásra? 
mégis ezt mondja vala néki az Isten: térj meg te visszavonó 
Izrael stb. Jer. 3: 12, 13., — és mikor Istenhez megtértenek és 
bűneiket megbánták, kegyelmet találának. — Nem vala-e Péter 
az Ur Jézusnak legnagyobb megtagadója? kétség kivül igen tete
mes vala az ő esete, — megtagadá Jézust az ő szentséges jelen
létében , és pedig esküvéssel és átkozódással, a maga elébbeni 
vallástétele ellen, és önnön maga igérete ellen. És mégis, midőn 
bűnét keservesen megsiratá, bocsánatot nyere, Jézus reá tekinte 
irgalmasságának szemeivel; ő vala az első, a kinek Jézus az ő 
feltámadását hirdetteté, és azzal könyhullatásait eltörölteté. — 
Pál, a keresztyén hitnek kegyetlen üldözője, és mégis a felől 
irgalmasságot nyere, hogy ő benne elsőben (főképpen) megmutatná 
Jézus az ő kegyelmességét stb. (hogy egy bűnös is ne essen két
ségbe) 1. Tim. 1: 15. — És ha Júdás Jézusnak árulója, az ő 
bűneinek igaz esméretére és megbánására lépett volna, és Jézus
ban hitt volna, azok ő nékie megbocsáttattak volna.
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Azért: Ő is ne kételkedjen; az Isten mostan az ő lelkét, 
midőn szorongattatik, szive szerént megszánja, hogy el ne vesszen. 

IV. A felséges Isten az ő kegyelmének sok jeleit mutatta 
már ő hozzája nem engedte őtet a hitetlenségnek setétsé-

gében meghalni és elveszni, nem vetette meg örökképpen, mint 
az elesett angyalokat, hanem a sz. lélek által az ő elméjének 
szemeit megvilágositotta, őtet ismét megtérésre és az igazságnak 
esmeretére hozta, és mintegy a pokolból kiragadta, és az ő szol- 

g á j a  
á l t a l  

bűnét is megbocsátotta stb. — Jézus ama hiv pásztor, 
ő utána mint eltévelyedett juha után, mindaddig járt, mig meg- 
találta és vállaira felvevén, az ő igazhitű nyájához visszahozta.

- A miképen e földön ő érette annyi sok jámbor keresztyének 
buzgó könyörgéseket ennekelőtte Istenhez felbocsátották, és most 
is örömmel az Urat ő érette áldják : úgy örülni kell az égben 
is ő  rajta az Isten angyalinak, inkább, mint kilenczvenkilencz 
igazakon stb. Luk. 15. (Folyt. köv.)

Kálmán Farkas.

A szószék evangeliuma.
(Folytatás.)

H usvét után 1. (Ján. 20. f. 19—).
Hol látható a feltámadt Jézus? I. tanitványai között.
Megálla középett és megmutatá nékik kezeit. Most is látni 

hittel a buzgó szivek közt, valahol csak 2 vagy 3 egybegyülnek 
szent nevében.

II. Ellenségei között. Megjelent az Ur Tamásnak is, 
pedig a hitetlenség legnagyobb ellensége minden szent ügynek, 
ámde Jézus mégis felkereste, mert ő  a betegek orvosa.

A kit egész életében semmisem ébreszt fel Jézus látására, 
azt rendesen a halálos ágy csikorgása kelti öntudatra. Mert lehet 
valaki könnyelmű, hogy a vallás-erkölcsiség kőtábláit sárral 
dobálja meg; de midőn felkong utolsó órája, akkor remegve 
imádkozni kiván. Ismerte a világ az istentagadó és vallásgúnyoló 
Voltaireket, kik haldokló ágyukon reszkető kézzel ragadták meg 
a gyónókelyhet. A bitófa alatt, a kivégeztetés perczében észre-
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tért a gyilkos haramia; bocsánatot kérve sirva monda végszavát: 
Vegyetek példát én rólam.

* *
H usvét után 11. (Ján. 10. 11—16.)
A béres nem pásztor, mert I. a béres rab, a pásztor szabad.

II. a béres alszik, a pásztor őrködik.
III. a béres elszalad, a pásztor meg- 

marad s ha kell, életét is áldozatul hozza. — 1. A béres rabja 
bérének, csakis a pénzért dolgozik; de a pásztor öntudatával bir 
hivatásának és nem a bűnök rabja, hanem mint Isten gyermeke, 
szabad. 2. A béresnek nincs élete, hanem csak tengődése, észre
vétlenül telnek napjai, mert folyton álmodik, mint az alvó álla
tok. De a pásztor ébersége minden veszélylyel szembe néz. És 
ha jő az ellen, az egyik elszalad, a másik ellenben halálában is 
diadalt arat.

** *
H usvét után 111. (Ján. 16. f. 16—23.)
A husvét után való vasárnapok általában a feltámadás örö

mére utalnak bennünket.
Az evangeliumban Jézus a jövő képét állitja tanitványai 

elé, előkészitve őket egyrészt a szenvedésekre, másrészt az 
örömre, hogy meggyőzi a napfény utóbb a felhőket, balsorsotok 
is ér boldogabb időket; szomorúságtok örömre fordul. Igen, min
den szomorúság örömre fordul, ha tudjuk, hogy Jézus 
I. honnét jött? és II. hová megy?

1. Egy kevés ideig nem láttok engemet; mert a bűnnek a 
zsoldja halál; leszállott a koporsóba s eltörölve a bűnöket, meg
szentelte a csendes nyughelyét; de egyszersmind felkelt a sirból 
diadallal és lett első zsengéje azoknak, kik elaludtak. 2. Az 
atyához megyek. Az örökélet hite mindenkor legszentebb érzete 
marad a kebleknek. A legszebb vigasz az, hogy ott, hova Jézu
sunk ment, eltöröltetik minden könyhullatás.

* *
H usvét után I V . (Ján. 16. f. 5—15.)
Ki dicsői ti Jézust? I. a ki hallgatja igéjét és II. nem 

halogatja megtérését.

I
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A  s z ent lélektől Cantate vasárnapján dicsőséget akarunk 
tanulni. Az a mit hall, azt beszéli; minékünk is Jézusra kell

hallgatnunk. 2. Jövőjét a nyert tanúsághoz alkalmazza; az itélet 
közel lévén, halogatás nélkül megtér az, ki dicsőitni akarja éle
tével Jézusát.

Husvét után V . (Ján. 16. f. 23—30.)
Két szép imádságra tanitott bennünket Jézusunk : I. Abba.

II. Ámen.
1. Szerelmes atya, a ki szereteétből teremtett s tart fenn 

mindeneket és szeretettel meghallgatja kérésünket. 2. Amen =  
úgy légyen, mint a jó Isten akarja, ő napjainkat bölcsen forgatja. 
Elég nekem a kegyelem, tetőled szerető Istenem!

** *
Á ldozó. (Márk 16. f. 14—20.)
Három lépcső vezet a mennybe fel: I. a keresztség, II. a 

eonfirmatio (tanitsatok mindeneket), III. az urvacsora (megtérés, 
gyónás.)

H usvét után V I. (Ján. 15. f. 26. v.)
Hol van a szeretet lelke? Ott, a hol I. ismerik az atyát, 

és II. az ő szent fiát.
* *

Pünköst. A pünkösti szent lélek: I. vihar, mely felrázza 
a tétlen alvókat éberségre, öntudatra; II. t ű z , mely a megder
medt sziveket buzgóságra gyujtja; III. erő az alkotásban. Össze
tartva, egy akarattal legyünk mi is, mint az apostolok.

Gáncs Jenő.

K ü l ö n f é l é k .
Kérdések

156. Ha a menyasszony papja elnézés vagy tudatlanságból 
a második fokú sógorsági viszonyig érdekelt jegyeseket a felmen
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tés előzetes kieszközlése nélkül megesketi, kérdés : van-e az igy 
kötött házasságnak jogérvényessége s esetleg a fölmentés utóla- 
gos megnyerése az amúgy kötött házasságnak megadja-e a tör- 
vényesség hatályát?

157. Karácsony éjszakáján figyermeke születik a családnak 
a mely ez esemény alkalomszerűsége feletti örömében a sz.-irási 
nevek analog eseteire a keresztelésnél Krisztus nevet óhajt adni 
az újszülött magzatnak: teljesithető a szülék ezen kivánsága a 
lelkész részéről?

158. A házasulandó felek hirdetésére vonatkozó megjelen
tésnél kimaradhatlanul szükséges-e a násznagy személye, vagy 
emennek mellőzésével az egybekelendők is személyesen bemond
hatják azt a lelkészi hivatalnál? x  —y —z.

159. A gyülekezeti évkönyvekben szokásba kezd jőni az
adakozások név és összeg szerint való felsorolása. Szeretném pap
társaim véleményét hallani, hogy az ekként tán elérhető nagyobb 
anyagi eredmény felér-e ama jézusi parancs mellőzéséből származó 
erkölcsi kárral, hogy: „Alamizsnádnak czégért ne tégy, ne tudja 
bal kezed, a mit jobb kezed cselekszik"? E gy  ev. pa p .

160. Melyik kánon, törvény vagy statutum ad a presbyte- 
riumnak, a gondnoki hivatalra kijelelési jogot?

E gy ref. administrator.


