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A bölcsőtől a koporsóig . 

.. Ne féljetek. mert ime hird" tek nektek nagy örömet, me ly 
az egész népnek öröme lészen, meri szü le te tt nektek ma a 
megváltó u. Még füleinkben ;zúg a ka rácsonyi zsolozsma; lel. 
künk még nlindig csordultig te lt az ünnep örömeitő l ; szivü n
ke t ujjongó öröm já rja á t, a mikor Jézus szü le tésére gondolva 
boldoga n ünnepelhetüni<. És már is - fi gyelmeteket egy asz
ta lra irá nyilom. Arra az /lszta lra , mely aszta l a nna k a halálára 
em lekezte t, a ki ma születe tt. Csak az e lőbb beszéltem a szü
l e t és rő l. a legnagyszerü bb szüle tésrő l , má r is ez aszta l mellett 
egy éle t utolsó té nykedése örö kilőd ik meg e lő tt ünk , me l y tő l a 
ha lál egy lé pésnyire va n. 

Szül etés és ha lá l, bölcső és koporsó, az e mberi éle t két 
határa , mely között, mint a fol yó k az ő k parlj a ik között , le
folyik é le tü nk. Ez a ló l még Istennek legtökéle tesebb és legjobb 
teremtmé nye, Jézus sem volt kivéte l. O is a bö lcsőn é l kezd te 
és a koporsóná l végezte. Az ő éle tét is a szü le tés és halál 
vette pa rtj ai közé. Minde n éle t tehá t e te kintetben egyformA. 
A különbség csak az, hogy ezt az élete t, a bölcsö és a ko
porsó, II születés és a halá l közti é le te l. hogyan é lj ük meg. 
Hogya két partot mi ve l töltjük ki, hogya két hatá r közé mil yen 
éle tet va rázsolunk. 

Az élet m inőségé t az sem határozza meg, hogy milyen 
volt a születés és ha lá l, mert igen sok esetben II legegyszerü bb 
szü le tést is n agyszerű élet köve ti s dicstelen éle tre is borul 
dicséretekkel te li e ll\ö ltözés. 

Mindezeket a legfényese bben igazolja az az éle t, melynek 
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megszületéséről csak most beszéltem s melynek halálára eZ aZ 
az asztal is emlékeztet. A legegyszerübb születés jutott osztály
részül neki, hiszen olyan egyszerüségben nagyon kevesen szü· 
letnek _ Halála is a legmegalázóbb. mely csak nagy gonosz
tevőknek osztogattatott. De e legegys~erübb szület.s és leg
megalázóbb halál között mégis egy olyan élet folyt k . melynél 
nagyszerübbet ember nem élt még ezen a földön. 

Ma. a Jézus születésének ünnepén. az ő halálára emlé
keztető asztal mellett. amikor képzeletben ez a két halár olyan 
közel áll egymáshoz. gondolatban idézzük vissza azl az élele t. 
mellyel e kél határ közli idő kitöltetett. 

Már gyermekkorában a bölcsek társaságában találjuK. ahol 
fellünik okossága. Otthon erigedelmes gyermek. Nyilvános sze
replésben egész meglelt koráig nem látjuk. Talan a nagy fel
adatra készitette mAgát. Egyszerre csak a pusztában látjuk. 
ahol a Sátán felelt diadalmaskodik. majd visszatérve a pusz
tából. tanitani kezd. Tanitványokat választ maga mellé s aztán 
hivalása betöltéséhez kezd. Elmegy szegényhez és gazdaghoz. 
Szóba áll a bünössel. a megtérni akaróval. Meggyógyit vako
kat. szárazkezüekel. sántákat. bélpoklosokaI. Szebbnél szebb 
példázalokban tanit az Istenről. az Istenországáról. a bünök 
megbocsálásáról. a felebaráti szeretetről. az ember hivatásáról. 
Erői ad a megfáradtnak. hilel a csüggedőnek. bizonyosságol a 
kélelkedőnek. világosságol a sölélben járónak és bizlos irányi 
a lévelygönek. NemcsIlk lanit a szépre. jóra. az igazi életre. 
hanem élelével. letteivel meg is valósilja. amil mond. hogy pél--
dál adhasson. S ezt nemcsak akkor teszi. amikor nyugod I. za-
varlalan dZ élele. hanem akkor is. amikor ellene fordulnak. 
amikor méltallanul bánnak el vele . amikor megkinozzák. ami-
kor keresztre feszilik. . 

A bölcső és koporsó közé ékelődött élettartamot senki 
oly nagyszerüen. példaadóan meg nem löilötte. mini Jézus. 
Nekünk . késői ulódoknak. mini utmulatás. példa maradt meg 
az ő csodálatosan szép élele. hogy azt a magunk számára le
mintázhassuk. Amikor az ő asztalához közeledünk. határoz
zuk el. hogy megpróbáljuk őt követni. megpróbálunk tani
lásai szerint élni. cselekedni. Megpróbáljuk bölcsön k és ko
porsónk közl lévö időt Jézushoz hasonlóan. hozzá méJtóan ki
tölte ni. 

Ezek a komoly elhatá'rozások tesznek méJtókká minket 

-
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az CS a sz talához. E:zek vezetnek e l a gyatlósáqok megbánásá
ílOZ és ebbő l faka dó le lki ujj ászü le téshez. Imádságunk legyen 
a z e lső lépcső e hhez. 

Imád Iwzzu nk . .. 
• 

Jézus vendégei. 

A ka rácsonyt mege l őző a d venti időszakba n so kszor néz
te m bele fürkésző szemeimmel arco to kba. Mindnyájoto~ tekin
te te azt á rulta e l a kk or. hogy le lkete k egy nagy kirá lyi ven
dégre vár. 8rra , a ki ké tezer év ó ta mindig, minden ka rácso ny
ba n megérkezik azok közé, a kik igazá n várn ak reá. Ha ped ig 
mos t néze k a rco tok te kinte tébe, hogy azo n keresztü l le lke tek 
könyvébe lássak. egy nagy ó hajtást, nagy vágyat olvasok ki 
o nna n. Vágya t, hogy ez asz ta ln a k ve ndégei le hessetek, a nna k 
az aszta lna k, mely me lle tt a fő helye n képzeletbe n az a kirá lyi 
ve ndég ü l. kire az a d ve ntbe n o ly igen várta tok. Az egyik ter
mészetes következ ménye a másikn a k s mi e ml ékezünk . Meg_ 
e levenedi k az e lső vá ra kozás, melyre az e lső ka rácsony, aztá n 
a nny i karácso ny köve tkezett ; szinte lá tj uk az aszta lt , mely 
melle tt Jézus és ta nitvá nya i va nna k, mely utá n a nn yi hasonló 
aszta l jött s melynek egy késő i mása ez a z aszta l is . 

Jézus a k",ta, hogy uto lj á ra még ",ind egy ütt legye ne k s 
közöse n fogyasszák e l a· husvéti bá rá nyt, mint az ö ve nd ége i. 
'A tanitvá nyok ö rö mm el vették tudo másul ezt az e lh a tá rozásá t 
s boldoga n s ie ttek, hogy helyüket Jézus me ll e tt e lfogla lják . Ne m 
is csoda, mert oda kü nn agyülöle t 'lórla szikrá it. s ha misság _ 
tette i harsogta k és az e lfogult ö nzés ú zte hitvány já téká t. De 
Jézus kö rül béke lengett . szere te t me legite tt, igazsá.. honolt. 
Ott é rezték jö l maguka t. mert a legigaza b b ember, a legszere
több sziv, a legfenkö ltebb lé lek tá rsaságá ba n volta k, a hol bol
dog megelégede ttség tö ithe tte be aszive ke t. 

Az a d ve nti vára kozások te lö foká n ma is megérkezett ti 

I{arácsony s vele együtt az igazán vá rók közé eljött Jézus. aki 
most asztalóhoz hiv, ve nd ége ivé fogad. hogy vele egy aszta l
ná l legyünk. Mint az e lső ta nitvá nyok, mi is boldog örvede-
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zéssel igyekszü nk az aszta lh oz. meri érezzük. hogy nagYon is 
szükségü nk van rá. Körül öttü nk is ég a gyűl öle t tüze. minket 
is elnye lésse l fenyege tnek a türe lme tl enség folyton tornyosuló 
hullámai. a mi fejeink fölött is meg-megdördüln el, az igazság
ta la nságok villámoka t szó ró fellegei. Oly jó l esik ezektől id e 
menekülni , Jézus me ll é, asztalához járulni. a hol min dig biz
tonságban érezhetjük magunkat. Ahol a fá radt mege rösödik. a 
gyáva bátorságal nyer, a csüggedő reményspgre ébred, a fel
za kla tott megnyugszik, a kesergő vigaszt talá l. 

Ez nem hiú á lom, hama r e iosz ió ábrá nd . nem jámbor 
keresztényi vizió, ha ne m szent va lóság. Valóság azoknak. akik 
valóban meghivatta k. ak ik a lelki is mere te n keresztül é rl. ik. hogy 
öke t ide hivják, meri ők kiérdemelték a meghivást. Al, ik olyan 
lé lekkel. lelk iisme rettel jönnek, mint a milyen ne l az első as.da lh oz 
közeledett egy Péler, egy Jakab , egy Já nos és a többi. Judás 
ki vételével. Me rt aki Judás lelkületét hozza rragáva l. annak az 
egész asztal egy szelet kenyérbő l, egy csepp nyi borból áll és 
semmi egyébből. 

Oh milye n feldult le lki á ll a poIta l ve hetetJ részt Judás az utolsó 
vacsorán, mennyire éghelelt az arca, hogy reszkethelet t a keze. 
mi kor e lvetie a ke nye ret és a bori, hogy megd obbanh a tott a szive. 
amikor Jézus igy szólt; "Aki velem egy tál ba márl. az fog el
árulni engem". Ö l az együ tJlét nem nyugtathatJa meg. a táp lá
lék nem e légifetJe ki . ő szereteIt volna mielőbb véget vetni a 
vac;orá na k, hogy e lm e nekü lhesse n a szúró tek intetek e l ől. 

Azót" a nn yi év suhant el. de á ll ma is a Jézus aszia la, 
a hová ma is hiv mindannyiunkat. Jönnek bátorJe lkü Péterek, 
sze lida rcu Já nosok. megfo ntolt Ja kabak és Jézusért rejongó 
annyi sokan. de saj nos, a kadnak Judások is. Az első Judás 
és az azutániak szomorú tragéd iái. megvetett szerepük úgy 
lá tszik még mindig nem volt elég ahhoz, hogy az emberek 
mindegyikév~1 a judási szerepet meggyü löltessék. Vajjon azok 
között , a kik ma ez asztalhoz állnak, akad-e Judás? Milyen jó 
lenne, ha ma Jud ások nél kül le he tn énk Jézus ven·dégei . Jézus 
ugya n ő ket is hi vja, há tha itt átváltozná nalc 

Az ö nevében hi vlak hát ez asztalhoz, a hol képzeletben 
Jézus ott van a főhelyen . Jöjje tek , á lljuk körül , . , emlékezzü nk 
reá. A ztán e közi)s aszta l áldásaibRn szálljon mindn yáju nk ba 
kitRrtó akarat. rendületlen bizalom. ön tud a tos ébredés, megf'rtő 
szeretet, békés a lázatosság, hithüség', ho~yha va lak i reánk táin t, 
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megmondhassa, hogy ezeken meglátszik hogy Jezus vendége i 
vo lla k. Amint azonban ide jőtök. jöjje lek az önvi zsgál8t utján 
át a bünbánás és a megbocsátás ösvényein. Imánk legyen ve .. 
zetőnk és kisérőnk ez ulon. Imádkozzunk tehát ... 

Ajándék-csere. 

Most. amikor a szeretd ünnepén Jézus asztalánál meg
állok és titeket is ide akarlak hívni. hogy ennek vendégei le
gyetek. képzele tem elő It az első karácsony és annak is egy je
lenete elevenedik meg. Az egyszerű ístállóban, s még egysze
rübb jászolbölcsö elött a hosszú útban elfáradl. de boldog re
ménykedésben ellell bölcsek jelennek meg. hogy a kis Jézus 
előtt tiszlességet tegye nek. De nemcsak tisztességet tettek. hanem 
drága a jándéka ikat: a ranya t. tömjént és mirhát. le rakták Jézus 
bölcsőjéhez. Aztán nemsokára visszafordultak, hogy hazájukba 
menjenek . Amig ez történt. amig .ajándékaikat elhelyeziék. s 
közben a kis Jéz ust nézték, szép lassan ajándék-csere történt. 
A hozott ajánde kokért masokat kapt8k. Nem aranyat. ékszert. 
drágakövel. hane m ezeknél is értékesebb lelki ajándékok~1. 
melyeket magukkal vihetnek. melyeket tőlük senki el nem \ , .. 
hel. Kaplák azt az á ldott reménységet. melyel Jézus puszta me.' 
látása nyujtott lelkükben. Nyerték azt az áldolt. megnyugtató 
békességel. melyet az egyszerű istálló. bölcső és az ebben ta
lált boldog harmonia ébresztett lelkükben . Elviszik magukkal 
azt az erőt és bátorsá~o l, melyet Jézus bálor tekintete ébresz
tett bennük; azt a szerelelet. melyet a jászolbölcső fölé hajló 
édesanya tekintete sugárzott rájuk; azt a boldogságol. melyel 
a Mes.iásban való hil valóra válása ébresztett bennük. Aján
dékaikat ezekket fe\c serélve, magukat igy meggazdagitva lá
voztak el a bölcső lől vissza hazájukba a napkeleli bölcsek. 

Azóta minden esztendő karácsonyában látunk ilyen za
ránd ok csapatokat. akik felkeresik Jézus jászolbölcsőjél. akik 
karácsonykor lávolból és közelből felkeresik a templomokal. 
ahol a . beszédeke n keresztül az első karácsony elevenedik 
fTleg. Vajjon, akik fTla zarándokolnak, visznek-e aJándékok,!t 

• 



-

8 

magukkal és hoznak-e cserébe mást? Vajjon megtörténik-e ma 
is az a nagyszerü ajándékcsere, amely az első karácsonyban 
is megtörtént a bölcsekkel? 

. Amikor tekintetem végighordozom soraitokon, keresem és 
kérdezem, hogy ti, a ma karácsonyának zarándokai, hozta tok-e 
ajándékot Jézusnak ? Nem aranyat, tömjént, mirhát, hanem 
ezeknél is értékesebbet ? Hoztatok-e tiszta szivet és lelket ? 

• 

Elhoztátok-e a gyülölettől megtisztitott, szeretet virágaival be-
ültetett és megbocsátani, hetvenhétszer is megbocsátani tudó 
szivet? Elhoztátok-e az alázatos. a' megbántottat megkérni tudó 
lelki önmagatokat? Elhoztátok-e azt a gondolkozást, mely Jézus 
nyomdokain vezet 'titeket, mely odaköt elszakithatatlanul ahhoz 
a fajhoz, melyhez tartoztok. ahhoz az egyházhoz. melynek 
tagjai vagytok? Ha ilyen ajándékokkal jöttetek és ezeket hoz
tátok magatokkal Jézusnak ajándékba, mondom nektek, hogy 
értékesebbet hoztatok, mint a napkeleti bölcsek. 

Jézus azonban az ajándékot ma is ajándékkal viszonozza. 
Az ő ajándéka ez az asztal s a rajta levő jegyek: kenyér és 
bor. Egyszerű ajándékoknak látszanak igy kivülről, de ha meg
felelő lélekkel wszed, csodákat rejtenek magukban a te szá
modra. Minden attól függ, hogy amit te hoztál: szeretetet. jó
ságot, megbánást, megbocsátást. alázatosságot, hűsége t és ra
gaszkodást, igazak-e, vagy hamisak. Ha azoknak az ajándé
koknak a fénye hamis, akkor te is, keresztény testvérem, ezek
ben a jegyekben csak kenyeret és bort találsz, mely csak a 
testnek való_ De ha ajándékaid igazán való ajándékok, te is 
olyan ajá ndékot kapsz e jegyeken keresztül, melynek áldó ha
tását sokáig [agad érezn i, Igen, mert ezeken keresztül erőt 

kapsz az élet kü zde lméhez, biztatást az akadályok között, vi
gasztalást és megnyu gvás t életed nehéz, kilátástal a n óráiban, 
bek a jegyek, ha szükség, balzsam a sziv sebére, [áklyafény 
a sötétben, életelixir a gyengélkedőnek. Ezekben a jegyek ben 
minden feltalálható. amire szükséged van. Ehhez azonban el: 
engedhetetlen föltétel. hogy te is testvérem, igazi ajándékkal 
jőjj ide. Ha pedig ezt teszed. egy' csodálatos ajá ndékcsere tör
ténik itt, me/y boldoggá tesz, megnyugtat és újjászületve enged 
tovább innen. Hogy pedig ez valóra váljék, jöjjetek, a mi ho
zott ajándékai nknak igazi fényét még egy szivet, lelket tisztitó 
bünbánó imádságb" n fukozzuk, mietőtt átadnók. 

Jöjjetek imádkozzunk. , . ' 

• 
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Jézus válaszol a mi óhajtásunkra . 

.. Ne féljetek, hirdetek nekt~k nagy örömet ... .. Ezek a 
szavak jutnak eszembe, midön a keresztény világ legszebb 
ünnepén, karácsonyban. Jézus asztalánál megállok. Nemcsak 
eszembe jutnak. hanem valami belsö kényszer ellenállhata tla. 
nul bizt,t arra. hogy én is elismételjem az angyali szózatot: 
.. Ne féljetek. hirdetek nektek nagy örömeI." Amint e szavakat 
ismételgetem. érdekes apróság, naivság jut eszembe, melyet 
szivesen mondok el elöttetek. 

A karácsonyi ünnepek elött egyik vallásos család jól ne· 
veli iskolás kis gyermeke mit gondolt magában, leüli és levelet 
irt a kis Jézuskának. Irta, hogy hozzon neki karácsonyfát Jézus, 
melyen különbözö édességek, játékok és ajándékok legyenek . 
Érezte a kis fiú, hogy csak úgy minden érdem nélkül kérni 
nem lehel, ezérl fölsorakoztatta érdemeit is. Elmondta, hogy 
szüleivel szemben mindig szófogadó; este és reggel, evés előlt 
és után mindig imádkozik; úgy az iskolában, mint itthon, pon
tosan elvégzi a kötelességét; testvéreivel szemben mindig sze
retettel visellelik, soha rosszat nem 'tesz, csunyákat nem beszél , 

• 

szóval jó gyermeknek érzi magál. Mindezeket elmondva, arrA 
kérte Jézuskát, hogy el ne feledkezzék róla. Hozzon neki egy 
ajándékokkal, játékokkal telerakolt karácsonyfát. Majd me~ 
aggódva, néha Iéive, máskor megbátrodva várta a karácsony 
közeledtél. Néha féli attól. hogy hiába irt, talán nem is voll 
mindig a legjobb; de örvendet!, meri mégis az ö szorgalma, 
engedelmessege megérdemli Jézuskátói a kéri ajándékaI. 

A jó gyermek nem is csaló d ot! ... a jósága, " szófoga
dás, a szorgalom és a többi gyermeki e,fények a gyermek óha
jait valóra váltották s karácsonykor a levélre gazdag kará
csonyfa volt a válasz, 

Az adventben, EI karácsonyt megelözö napokban sokszor 
néztem fürkésző szemekkel az élet utját járók arcába. Akár az 
öregek, vagy fiatalok, akár férfiak vagy nök tekintetét figyeltem , 
mindenikben nagy várakozások jelei voltak láthatók, Mindany
nyiunk tekintete úgy nézett ki, mintha mi is egy nagy kérő le
veiet irtunk V91nE! - {Imi lehet, hogya képzeletben, gondolat-
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ban meg is történt - s most várnók a választ. Reménykedve 
és aggódva számoltuk a napokat mi is. felnőtt gyermekei Is
tennek s közben nem egyszer sorakoztattuk fel . hogy mit is 
várunk a karácsonytól. Az öreg még napokat és éveket. erőt. 
egészséget, reménységet; a fiatal gondtalan órákat. vidám , de
rüs napokat. A családapák megértést és békés otthont, a szü
lők gyermekeik biztos jövőjét. A szenvedő enyhületel. a beteg 
gyógyulást, a tévelygő világosságot, a bujdosó édes otthonI. 
Mindenki várta, hogy az ő óhajeira a kftrácsony válaszi, be
teljesülést hozzon. 

Közben teltek a napok. közeledett a karácsony, mig meg 
is érkezel!. Megérkezett, de hogyan : üres marokkal , vagy talán 
hozla azl, amire vártunk? Jött-e. hogy vál aszt adjon a mi óha
jainkra? 

Igen, de csak azoknak a számára. akik é rdemessé lették 
magukal erre s akik nem leheletlen dolgok megvaló,ulásál vár
ták lőle , Lám a kis gyermek is tudta ,' hogy nem elég csak 
kérni. hanem rá kell mulatni, hogy azl kiérdemelte. amil 
óhajtott, , 

Kérdezzük meg örimagunkat, vajjon mi mindannyian ér
demesek vagyunk arra. hogy óhajaink lelj esüljenek ? Vajjon 
vannak erényeink, melyeket felsorakozlalhalunk ? Ha igen, ha 
érdemesekké tettük magunKat rá. hogya karácsony ajáncékait 
elfogadhassuk, akkor a karácsony számunkra nem is jött üres 
marékkal , hanem gazdag ajándékokkal. Hozza mindazt, amire 
szivünk, lelkünk vágyott. Akkor számunkra nem üres frázis : 
"hirdetek nektek nagy örömet", hanem valóság. Itt van a kará
cso ny ajándékei közül a legértékesebb: ez az a szlal. A méltó 
vendég itt ta lál választ óhajtására, Mert akik lélekben méltókká 
lették magukat, azok e jegyeken keresztül mindaz t veszik, 
a mire vágy ta k. Bennük erő , bátoritás, megnyugvás, öröm, vi
gaszta lás. kita rt,;s, béke , megé rtés van , de csak a mé!tók szá
mára, Mindenki nézze n hát önmagába és fe lelien önmagának 
e kérdésre : mé ltó vagyo k·e ez asztalhoz ? S ha e jegyek az ő 
számára csak kenyér és bor. ne mást, hanem csak önmagát 
hibáztassa , a ki nem te tte magát mé ltó vá ez aszia ihoz. Ha azon
ban üg y lá tod, hogy még sem vagy teljesen méltó, most igye
kezz azzá lenni, még egy pár pilla na t, egy ima , me ly mind 
e lőkészi the t i lelkedet. JÖj jetek há t készülj ünk .. , imá dkozzunk, 

t • 
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Végrendelkezés . 

. . . . aztán hozzá tette: .. Va lahányszor ezt cselekszi tek 
mindig az én emlékezetemre tegyetek." 

Alig van .a v ilágon meghatóbb látvány, mint amikor az 
öreg édesapa végre ndelkezik . Egyszer csak megérzi é lete végét, 
a ha lál közeledését s mégegyszer összeszedi minden erei ét, 
hogy utoljára rendelkezzék. Gyermekeit magahoz hivja, szeme 
a multba néz s képzelete mindent megje lenit elötte. A földeket, 
a jószágokat, a háza kat, minden értéket s aztán rendre kiosztja 
gyerm ekei között. Minden gépiesen megy. Ez a tied , az az övé, 
amaz pedig a ha rmadiké. Olyan természetes az, hogy ami az 
övé volt, azt most gyermekei között elosztja, hogy a hangja 
nem remeg. hogy a szempillája meg se rezdül. Következik 
azonban a megosztást befejező beszéd. Az utolsó szavak, az 
éle t utolsó felvonása . jelenete. Gyermekeim I Mindennél. amit 
kiosztotta m többet ér. ha szavaimat megtartjátok. Szeressétek 
és támogassátok egymást. Legyetek jó testv érek. Ha ezt ' meg
tartjátok , emlékem igy őrizitek meg. Nagy vonásokban minden 
apa igy végrendelkezik. S mégis hányszor történik meg, hogy 
még friss a sirhant s a testvérek már is összevesznek, ellen
ségekké válnak s az apo emlékét feledik. Ezek nem méltók 
a verejtékkel szerzett s nekik hagyott javakra, de nem mélt6k 
a névre sem, amelyet reájuk hagyott az apa. Vannak azonban 
méltó gyermekek is. 

Csaknem kétezer esztendővel ezelőtt egy nagy végren
delkezés történt, melynek záró szavai ma is visszacsengnek. 

Jézus, a názáreti próféta megérezte, hogy közel van már 
életének vége. amikor a világtól, a meghitt tanítványaitól el 
kell hogy váljék. Összegyüjtötte hát a tanitványokat, s egy asz
talhoz maga köré ültette, hadd le~yenek még egyszer együtt. 
vacsorázzanak egy dsztalnál utoljára. Jézus megérezte a kö' 
vetkező napok történéseit. Mikor vége volt a vacsorának, Jézus 
egy-egy kis darab kenyeret adott mindenik tanitvánYdnak, az
tán bort s utánna igy szóJt: .. Valahányszor ezt cselekszitek, 
mindig az én emlékezetemre tegyétek." Talán ezek a szavak 
voltak azok, amiket kifejezette n az összes tanitványainak mon· 
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dotl. Úgy hatnak most ránk ezek a szavak, mint egy végren
delkezésnek utolsó záró szavai . 

. Jézus nemsokára azután meg is halt. A tanitványok, akik 
egyenes örökösök voltak, mint hozzá legközelebb állók, akik
nek átadta lelkének minden vagyonát s akiknek utolsó ren
delkezése is szólt, megtarlották ezl. Valahányszor összegyültek, 
kenyeret és bort vettek magukhoz, amit Jézus emlékére tettek. 
De telt az idö. A tanitványok továbbadták az örökséget s igy 
szállt az apákról fiakra, mig egyszer csak kalmár lelkek kezébe 
került. Kezdték Jézus rendeletét ide és oda mftgyarázni, elfer
diteni. Szép lassan kivetköztették eredetiségéböl. A kenyérben 
testet, a borban vért fedeztek fel. Aztán azt hirdették, hogy 
Jézus teste és vére van azokban. Majd a bort el is tüntellék, 

• 

mert - mondták, ahol test van, 011 vér is van - és csak os-
tyát osztottak a hivek nek. Egész lanok, rendszerek tllakultak 
ki abból a vacsorából kiindulva, melyet Jézus félre nem is
merhető módon tanitványaival elfogyasztott. 

Az egyik hirdette, hogya mai kenyérben és borban, amit 
a lelkész ad a hiveknek, benne van Jézus teste és vére. 
A másik azt állitotta, hogy nincs benne, de vagy alatta, v~gy 
felette van. 

Kérdezzük meg itt az O asztala mellett, hogy vajjon 
Jézus rendelkezését ök tartották-e be, vagy mi, akik aZ O em
lékezetére ma is kenye"ret és bort veszünk. O n.em felel. Felel
jünk hát mi. Vajjon ebben a kenyérben és borban jelen lehet 
Jezus teste és vére, amely már kétezer éve porrá lett? Alig 
hiszem. Mi csak rá. emlékezünk. Ez az emlékezés azonban e 
jegyeken keresztül a méltó emlékezőnek csodálatos erő, biz: 
tatás, orvosság, megbékülés, vigasztalás. Bennük, általuk az 
emlékek szárnyán visszaidéződik a legjobb ember, a legbátrabb 
ember s biztat, bátorit: legyetek az én követőim. 

Nekünk jól esik, minket megnyugtat, nekünk erő t ad, 
minket bátorit ez az emlékezés. Tudjuk, hogy megtartottuk em
lékeit úgy, amint Ö mondta, meghagyta azl. 

Ebben 8. tudatban közeledjetek e szent asztalhoz. Előbb 
azonban tegyétek méltókká magatoka\. Gyarlóságaitokat vet
közzétek le, büneiteket bánjátok meg és egy eddiginé l is jobb 
utra téréseteket határozzátok el. Ezért, ezeknek valóravá lásáérl, 
a lélek megtiszlitásáért, ez asztalhoz való m(\ ltóv<,! levésünkért 
jöjjetek imáclkozzynk. 
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Ahol Jézussal találkozunk. 

"Ne féljetek. mert jól tudom, hogya megfeszitett Jézust 
keresitek .. .. feltámad ott". A legelső husvét hajnalán ' elhangzott 
angya li szóza t jut eszembe: mikor ez asztalnál megállok. Ezek
kel a szavakkal bátoritalak én is titeket, a kik a ma husvét ján 
Jézust kereső lélekkel igyekeztetek e hajlékba és közeled tek ' 
az ő asztalához. - ' . A nagypénteki gyászos tragédia után mindazoknak, akik 
Jézushoz közelebb állottak: tanitványoknak , szent asszonyok· 
nak, követőinek egy lehete tt a vágyuk: még egyszer találkozni 
vele , még egyszer látni Öt. Ezt a vágyat mindenikben más és 
más lelki élmény váltotta ki . Egyik azérl akarta látni , hogy két
ségét eloszlassa, a másik, hogy megbotlásain:ak inditó okait 
elmondva, háborgó lelkét megnyugtassa. Az egyik ugy -érezte, 
hogy kellőleg nem vett bucsut tőle, a másik még jobban em
lékezetébe akarta vésni vonásait. Az egyik hitet. bátoritást, 
megerősitést várt a mégegyszeTÍ találkozástól, a másik pedig 
vigasztalódást. , 

Ez a találkozásra való vágyakozás vezette el őket az első 
husvét hajnalán Jézus sirjához, ez a vágy töltötte be lelküket, 
amikor mint tanilványok együtt voltak, amikor aztán Emmausz 
felé tartottak és életük annyi sok jelenetében. Addig vágytak 
erre, mignem találkoztak is. Az üres sirnál megtud ták, hogy fel
támadott. A kételkedő Tamás találkozott és megbizonyosodott, 
amikor sebeit meglát hatta. Az összegyü!t tanilványsereg . hallotta 
hangját, amint "béke veletek" köszöntéssel beköszönt a hajlékba. 
Az Emmausz felé igyekvő két tanitvány mellé egyszer csak 
valaki odaszegődött és velük ment, hogy fölismerjék benne 
azt, akivel találkozni szeretnének. Péter akkor találkozott vele, 
amikor azt mondta neki: "megyek Rómába, hogy ujra meg
feszitsenek" . Saul pedig a damaszkuszi uton, amikor ezt mondta 
neki: "Saul, Saul miért ülJözöl engem". Ma egyik, holnap a 
másik s végül mindenik találkozott a föltámadott Jézussal , aki 

r 
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nagyon vágyott a találkozásra. mert igaza volt a husvéti an
gyalnak: .. föltámadott". A testet megölhették. de a lelket nem. 
Jézus szelleme kilépett az erőszak. a hatalom sirjából. hogy 
tovább éljen és munkáljon. S az 'élet különböző megnyilvánu
lásaiban föl lehet ma is találni Jézusnak ma is élő szellemét. 

• 

Találkoztak vele az első keresztények és biztatást. bátoritást 
nyertek az üldöztetések között. Találkoztak a türelmetlenség 
számúzöttjei és álláspont jukban szilárdságot nyertek tőle. Ta
lálkoztak a hitujitók. a máglyára itéltek és lelkesedést nyertek 
tőle. Találkozott az utlan bujdosó. amikor valaki megnyitva 
hajléka ajtóját. szeretettel hivta pihenőre; az éhező . amikor egy 
jóságos kéz kenyeret nyujtott feléje; az elesett. amikor valaki 
felemelte őt; a megrágalmazott. amikor valaki védelmébe vette. 
Mindenütt. ahol segitettek. ahol megvédelmeztek és vigantal
tak . ott Jézus szellemével találkozott az ember. 

Tudom. hogy ti is találkozóra vágytok. Azért jöttetek ide. 
hogy találl<ozzatok vele. mert szükségetek van e találkozóra. 
Van. aki megerősödést. lelkesedést. vigasztalást. van. aki bé
keSSéget. nyugalmat vár a találkozótól. Igen . mert vagyunk itt 
üldözöttek. kitagadollak. csalódollak. megbotlollak. csüggedők. 
faradtak és kételkedők. És én ide hivlak ehhez az asztalhoz. 
az Ö asztalahoz. Szelleme körüllengi ezt az asztalt és mi talál
kozunk vele . Találkozunk abban az elhatarozásban. mely ez 

• 

asztal körül születik meg' lelkünkben. Találkozunk abban a 
bünbánatban. mellyel megtisztitani igyekszünk magunkat. abban 
a megbocsátasban. mellyel megbocsátunk az ellenünk vétet
tekne~ és abban a szeretetben. mely mindnyájunkat,itt össze
kovácsol. eggyé forraszt. JÖjjetek hát e szent talalkozóra . Jöjje
tek méltó szivvel. méltó lélekkel és gondolatt81. mert cS8k igy 
találkozhallok vele . Ez a találkozás pedig legyen megtnditoja 
az é letben elkövetkezendő sorozatos találkozasoknak. Mielőtt 
azo nba \) idejönné tek. imádkozzunk. 

-
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Önvizsgálat egy asztalnál. 

Aszta lnál üllek. A szokásos husvéti bárányt fogyasztollák 
e l a Mester és az Ö tani tványai. Nem az e lső voll s mégis 
va lami rendkivüliség vo nult végig rajtuk. Már a külső viselke
désük is o lya n volt mindeniknek, mintha ma le llek vol na elő
ször a Mesterrel. Lelkük mélyén nem a régi rend és béke ho
nolt. Talán az vállotla ki külső és belső lényük vállozását, 
hogy a Mes ter sem volt a régi. Lá tszo tl ra jta, hogyha test ileg 
közötlük is van le lke, gondola ta a mulla t járja, a jövőt fürkészi. 
011 ült az aszta l melletl, de igensokszor be-benézet a végte
lenbe, mintha senki sem volna melletle. Beszélt ugyan hoziá
juk, de nem úgy mint máskor, meri volt szavában valami é rt
hete tlen, megmagyarázha ta tlan, volt valami vád, ké telkedés. 
Úgy érezték szavából, mintha messzi-messzi a ka rna menni, 
ahová ők nem kisérhetik el. Ahogy beszélt, mindinkább össze
rá zkódta k és mind jobba n megerősödött ez a gondolatu k, fel
tevésük. Beszélt a multról , hogy azt el ne feledjék, Beszélt 
a rról. am it nekik régen meghagyott. Azlá n e lébük tárta azt a 
szomorú k özeljövőt, melyet lelke megsejtetI. Elmondta, hogy 
mi fog vele történni, hogy valaki éppen a tanitványok közü l 
fogja , elárulni. Összerezzentek ';'ind és megkezdődött az on
vizsgálat. Magába nézett mindenik. Elvonult előttük a mult, a 
tervek és álmok sokasága. Aztán tovább mentek a vacsora vé
geztével. A Mester szavai folytatták a váda t: " ma mindany
nyian megbotránkoztok énbennem." Mintha egy ujabb biz!a-

• 

tás, unszolás lett volna e váci is arra, hogy a tanitványok ön-
vizsgála tot ta rtsanak. De Jézus még ezzel sem elégede tt meg . 

• 

A legbátrabb és leghűségesebb tanitványnak mondta : "Mielőtt 
a ka kas megszól" l, háro mszor tagadsz meg engem". S az asz
talná l megkezdödöll önvizsgá lat folyt tovább. 

A Mesler közelében azonba n egyik sem ismerte meg he
lyesen önmagát. Az a hatás, mely Jézusról reájuk á rad t, hű
sége.eknek. bátraknft k. kitartóknak muta tta öke t. Mind megdöb
bentek a rra a gyan usitásra, hogy épp~n egy tanitván y legyen 
az á ruló. Mindeniküknek fájd almat okozoll, hogy fi Mester 

• 



igy félreismerle őket és azt állit ja. hogy mind megbotránkoznak 
benne. Es Péter igyekezett is az elfogatás perceiben kardjával 
bebizonyitani azt. hogy Jézus tévedett. Jézus azonban jobban 
ismerle tanitványait mint azok önmagukat. mert jóslásai be
teljesültek. Ahogy távol kerültek a Mestertől. kitünt szunnyadó 
énjük. Judás a pénzsovár kész volt az árulásra is. inkább vá
lasztva a pénzt. mint azt. hogy az igaz ember mellé álljon. 
Péterben felébredt a gyávaság magáramaradottságában s a 
kakasszólás előtt megtagadta Mesterét. mintsem vállalta volna 
az esetleges próbákat. Tamásból a kételkedés megtestesitője 
lett. aki csak szemeinek. hitt. , 

Azóta sok év suhant el az emberiség feje fölött. Azóta 
is sokszor és sokan állottak Jézus asztala körül. de. hogy 
milyen lélekkel és gondolkozással mentek tovább onnan és 
mit müveltek Ijzután. most ne kutassuk. Minket. Jézus mai ta. 
nitványait. akik ma álljuk körül az ő asztalát. önmagunk kell. 
hogy érdekeljen. 

Tudom. hogya ti szivetek is megdobbanna. ha azt mon
danám. hogy közületek valaki elárulja Jézust. ha azt monda· 
nám. hogy megtagadja Jézust. vagy hogy kételkedik Jézusban. 
Igen. mert most közel vagytok ez asztalhoz. most szent hevü
let tölti el lelketeket itt e templomban s érzitek azt a nagy 
lelki közösségeI, mely egy nagy· család ha összefog. de mi 
lesz akkor. amikor eltávoztok innen? Vajjon mikor távol lesz
tek e templomtól. ez asztaltól és közösségtől. amikor titokban 
megkisértenek. amikor anyagi javakat igérnek. amikor lTIegfe- . 
nyegetnek. ak"kor hogyan fogtok viselkedni? Most tarlsatok 
önvizsgálatot és feleljetek önmagatoknak. S ha érdemesek
nek tartjátok magatokat. úgy jőjjetek e szent asztalhoz. Jőjjetek 
és vegyétek e jegyeket. hogy hüségetekben kitarlók. szilárdsá
golokban sziklához hasonlók s hitetekben kételkedés nélkül 
valók lehessetek az élet minden körülménye i között. Mielőt! 
azonban ide jönnétek. imádkozzunk. 
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Jézus szavait jgazoló asztal. 

Husvél ünnepén az Uraszlala elölt á llva. eszembe ju tnak 
Jézusnak azok a kijelentései . amelyek akkor. amikor elhang. 
zottak. lalán sokak elött érlhetetlenek voltak. Tanitványainak. 
mielött elküldötte ökel. ezeket mod otta : .. Ne fél jetek azoktól • 
akik a testet ölik meg. a lelket pedig meg nem ölhetik ". Azulá n 
hallgatóságának önmagáról igy nyila tkozott : .. En vagyok a fel. 
lámadás és az élef· . Tanitványainak az Ö jövöjéröl igy be. 
szel t : .. Szükség az ember fiána~ adaini a bünös e mberek ke. 
zébe és ,-negfeszittelni és harmadnapon feltámadni". Majd meg 
igy figye lmezteti ölle t : .. Minek utánna föltámadok. elöveszlek 
titeket Callileában ". Mind olyan kijelentések ezek. melyeket a még 
mindig mellette levö tanitványok sem nagyo n érthettek meg. 
Hogya lelket megölni Rem lehet. hogy harmadnapra feltámad, 
hogy egyenesen ö a feltámadás s hogy majd, ha föltámad . 
elöveszi öket Calli/eában, ezek a tanitványok elött is olyan ki· 
jelentések lehettek. melyekre bizonyára bövebb magyarázatot 
vártak . 

Jézus ezekre nem élöszóval, hanem tettekkel felelt. A 
nagypé nteki véres dráma ugyan ellenkezöjéröl beszélt, de a 
husvé t igazolta Jézust és szavait. A testet megölték . de a lélek 
tovább. örökké él. Harmadnapra. amint mondá. feltámadott. 
Callileában találkozott tanitványaival. Tanitványai és hallgatói . 
elölt ig"zo/ta azt a kijelentését, hogy Ö a föltámad~s. mert 
amig ember lesz ezen a földön. Jézus mindig fog élni. EI azok· 
ban az eszmékben. amelyeket elzárni. elföldelni. megölni soha· 
sem lehet. 

Az elsö husvét óta csaknem kétezer esztendö suhant el, 
amely idö ugya ncsak igazolta Jézust és az Ö kijelentéseit. Ha· 
talmasok. gazdagok. uralkodók és koronás fök azóta hányan 
éltek és tüntek el. akiknek nevét sem halljuk soha emlegetni. 
De' Jézus ma is úgy áll elöttünk. mintha még a tegnap is élt 
volna . Ez az ünnep is. melyet mosl ünnepelünk. az a keresz· 
lény szellem. amely álhalja élelünkel. ez az aszlal. amely mel· 
leli az ö meghagyásá l köveljük. mind bizonl'ságdi Jézus ki· 
jelenléseinek. 
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Ha semmi sem volna 8 mi elelünkben. am i Jezusra em
lél,ezlet. csak ez az aszla l. az is elég volna a hhoz. hogy iga
zolja Ol. Meri vajjon nem él-e ma is az. aki i a nnyit emlege
tünk ? Nincsell-e közöllünk az. akinek aszta lához annyiszor 
á llunk ? Nem vezet- e és nem irá nyi t-e az. akinek szellemet 
igyekszünk magunkévá tenni és terjeszteni ? 

Voltak emberek. akike t koruk nem érleli meg. akiknek 
szellemi alkotásait és kije lentéseit az é l ő emberek megérteni 
nem tudtái<. akik messze mege lőz ték koruka t. De multak az 
évek és évtizedek s a meg nem é rte tt és ke llő jutalmazás nél
kül elha lt emberek emlékét az utókor há lás kegyelettel áldotta. 
mert ráébredtek a lkotásai k nagyszerüségére. a mikor a7 idő tett 
bizonyságot melle ttüle 

Ezek között Jézus volt az. a kit legkevésbbé é rtettek meg, 
akii megfeszittettek. hogy ut jál á lljá k tanai elte rj edésének. De 
multak az évek és évszázadok és az emberiség aj kán e lő 

tanok igazolták Jézust. 6 t igazolja ez az asztal is. Azt mondja 
nekünk, hogy é l. fe ltáma dott és iti van ma is közöttünk. Jöjje
tel, hát, legyetek az 6 aszta lá nak vendégei. Megilletődött lé lek
ke l. megtisztult és hála le lt szivvel köze ledjete l, e hhez az asz
ta lhoz. hogy méltó vendégei legye lek. AztlÍn ha e ltávoztok ez 
aszta ltól. igyekezzetek a li é le le lekkel igazolni J ézusl a még 
mindig k élelkedőkl,el szemben. Mielőtt azo nba n idejönnétek. 
tartsa lok le lki vizsgála tol. emelkedjelek önön birátokká. Imád
kozzunk . .. 

Együtt egyakarattal. 

.,Mikor pedig a pünköst napja e ljött volna. va lána k mind
nyájan egy akara lla l együtt" . Az aposlolok cselekedeteiről iroll 
könyv sze rzője e szavakka l veze ti be az e l ső pünköst történe
tél. Lehe tne-e a rról a kis se regrő l. Jézus lize nkét ta nilvá n ,áról 
dicséretesebbet mondani. mint azoka t a szavaka t. mel eket e 
szent nszlalnál ma. fl pünköst ünnepén mag m is elisméleJge
tek : vIlIÁnak egy " k'Ha ll a l együt I. 

Amioto II Mester ill hagyla ökel. ta lán ez olt az első 

-
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alkalom. amikor ezt róluk el lehetett mondani, Addig úgy kül
sőleg testben , mint belsőleg lé lekben, külön voltak. Szétszórta 
őket a riad alom, félelem és különböző gondolkozás. Egyikük 
erre, másikuk arra huzódot! el. Egyik lelkét jobban mardosta 
a bizonytalanság, mint a másikét. Egyikre jobban reánekeze
det! a kétseg, mint a másikra . Mindenik talán külön-külön vivta 
meg a maga lelki harcát, hogy arról tudomást senki ne sze
rezhessen. Aztán dolgozot! a lelkiismeret is. Egyik-másik nyu
galmát az is felverte, mert számonkérte, hogy miért tagadta meg 
a Mestert, hogy miért kételkedett, vagy hogy miért aludt el, 
amikor vigyáznia kellett volna? 

Amikor, pedig a pünköstnek napja közeledett, a megbá
nások felett megny.ugodott a lelkiismeret. Szép lassan kezdet! 
oszladozni a kétség, mind in kább a bizonytalanság fölé emel
kedtel\. Összegyü ltek egy- házba. Fülükbe csendült Jézus igé
rete, ha llották biztató szavát. Lelkük mélyén egy csodálatos 
változás, az öntudatra ébredés ment végbe. Egy pillanat műve 
volt az egész. A csüggedt, fáradt, ernyedt akaratu tanitványok
ból egyszerre bizakodó, tettre kész férfiak lettek, akik elindul
tak azon az uton , melyen a Mesterrel jártak. Ezt a ritka pil
lana tot örökitették meg és szinesitették meg 8Z első pünköst leirói. 

Azóta minden évben megünnepli a ke resztény emberiség 
a nnak a ritka pillanatnak az emlékét. Elődeink is, akik Jézus 
köveföinek, tani tván yai nak nevezték ma'gukat, mindig össze
gyültek e napon és mi is, a kik e nevezetre büszkék vagyunk, 
e ljöt!ünk e hajlékba. S ha az első pünkösti nagy eseményhez 
elég volna 8Z, hogy összegyüljünk, a nnak már is eleget tettünk. 
Minden pünköstben összegyü lt a keresztény világ szine-java s 
mégsem let! megismé tlődése az első pünköstnek. Nem, mert " 
külső együttl ét nem e lég, ke l! a belső egyakarat is. 

Pedig ha valaha vártunk, ma igazá n a rra várunk, hogy 
Isten nek szentlelke kitöltessék reánk . Az emberiség sóvárogva 
vár, vár va la mi után, a mi új és jobb, szebb és boldöga bb vi
lágot, élete t ,teremtsen az ember számára. Hiába tagadn ók, lát
szik az a rcunkon. hogy mi i~ arra vágyunk. Minden naptól , 
de különösen a pü nk ös t!ő l 'vártuk és várjuk ezt. es erre okunk 
is van, mert egysze r, egy pünköstkor valóban az emberis~g 
sze bb és em beribb j ö vője indult vol t el. Amint az első pün
kőstko r sem volt elég a puszta összegyü lés, úgy ma sem e lég 
ez. Együ t! kell lenni, de egyakara tla l. 

-
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Mi. akike t szé tszórl a mostoha idök vihatá , akiket kétke
dökké te ll a nn yi sok csa lódásunk. a kik et csüggedöve te ll anny i 
soksz()r szé tfoszló á lmunk ; tudunk· e egy ütt lenni e ~y akara tta l? 
A régmu lt emlé ke i, a történelem igazságaina k ta nulsága i ö,,-, 
szébb tudn ak· e kovácsolni minket? Egymás tó l való el·e ltávo
lodás unkn ak szivJ nkbe dobbanása gondolkozó ba tud·c ejten i 
minket? Csüggedö lelkünkböl szárm azó búsúlásunk biza kodásra 
tud·e se rkenteni mink et ? Legyen számunkra e pi lla na t olya n, 
mint az e lső ta nilványok pünköstje. Legyen ö nm a gunkrA talit
lás, öntudatra ébredés. Aztán egy közös a ka ra tban forrjék 
össze a mi le lkünk , hegy mi is csodát tudjunk müvelni. 

Ez asztal hoz való közeledés ünk illesse meg lelkünke t és 
adja meg a közös a ka rathoz szükségeseket, hogy mint az e lső 
tani tvá nyok, mi is bátran, nagy e lhatározáso kk a !. semm itő l 
vissza nem riadva léphess ünk a zajló világ e lé. Mielőtt azo n
ban e z a sztalhoz járulná tok, jöjje te k, egy im ában kérjük Istent, 
hogy tegyen méltóvá minket. 

• 

Nem hagylak titeket árván , .. 

"Nem ha gyla k titeke t árván, mert veszite k a szentl élek 
ajándékát". E sokat jelentő biztatás és bátorilás csengett a ta
nitványo k fül ébe a z e l,ő pünköst regge lén. A Mestertől ha llot
tá k e szavaka t, amikor lel kükbe n felve tőd ö tt fl gond olata a n
na k fl ne m várt á llapo tna k, amikor magu kra ma radnak , amikor 
Jézus má r ne m lesz közö ttük. S most ma gu l"a vannek. Olyanok, 
mint a pásztor nélkül maradt nyáj . mint a szü l ők nélkül ma
radt gyerm e kek. Je ruzsá lem egyik házának kis szobájában hu
zódta k meg , a honna n figyelték az ünnepre menő sokaságot. 
Elhagya tott á rvaság uk ó lo ms ullyal nehezede tt rájuk s néha fl 

félelem és ijedtség rázta meg testüke t és le lkük e!. A vi lág zaja , 
az emberek gun yolódása és rosszindula ta e lő l huzódtak el 
abba a házba, hogy megnyugtassá k egymás t és önmaguka !. 
A közös sors, az egyfo rm a fájda lom hoz ta és ka pcsolta ő k e t 
egybe. S am ik or úgy é rezté k, hogy elhagya totls6g uk a lege l"zo
moritóbb, árvaságuk tud a ta a l egége t ő bb 6s re mé nyük mécsese 

• 

• 



21 

kialvófélben van, akkor csendült talán legélénkebben vissza 
Jézus régebbi igérete: "Nem hagylAk titeket árván. mert veszi-
tek a szentlélek ajándékát". . 

Mintha egy kinos álomból ébredtek volna föl a, biztató 
kilátásokkal teli valóságra. Mintha kialvó reményük mécsesébe 
új ada~ olaj öntetett volna. Mintha a tétlenség láncaitól lekö
tözött akaratukat valaki fölszabaditotta volna. Mintha néma 
ajkaik ajtóit valaki' föltépte volna. Mint egy test állott talpra 
a tizenkét tanitvány, mint egy akarat úgy állottak a tettek 
mezejére es mint e'gy ajak szólalt meg a tizenkettő . És olyan 
dolgot müveltek , melyet ma is megünnepelünk . Többé már nem 
féltek, nem remegtek. Nem törődtek sokak gunyolódásával, 
közönyével . mert maguk között érezték a MesterI. akinek visz-

• • 
szatért lelke csodákat müvelt a tanitványokkal. Ez eredményezte 
azt, hogy az első pünköst al kalmáva l úgy lerakták a keresztény 
anyaszentegyház alapjait, hogy azt az idők viharai megingatni 

• 

ncm tudták , 
Ma. amikor e magasztos pünkösti ünnepen megállok 

Jézus asztalánál. az első pünköst ünnepe jelenik meg lelki sze
mei m elött. Ugyanakkor testi szemeimmel egy masik képet lá
tok. mely na~yon hason!.it az elsőhöz. Látlak titeket. akik olyan 
szép szammal gyültetek össze ide. ebbe a hajlé kba. Az élet 
küzde lmében elfáradva. a mindennapi é le t robotjának zajától 
üzve. az embe""k bántalmaitól és meg nem ért ésé től kergetve, 
elhagyatott árvaságunk tudatába n. az érvényesül és uljá ról való ' 
letaszitoltságunk érzetéhen. mint megfé le mlitett remegő tanitva
nyok gyültünk ide össze. Érezzük. hogy olyan sullyal neheze
dik reánk jö vőnk bizonytalanságának ezer go ndja. Rem ényein k 
pislákoló mécsese már-már ulolsó lobbot vet. A közös sors . 

• 

az egyform a szenvedés hozott ide mindnyáiunkat s mindaz. 
ami közös, egyűvé tart, összekovácsol minket. S mi is várunk 
ilt va lamire . Valamire. ami kiemeljen e sölét bizonylalanságból. 
ami ujra ed ze fáradt akéuatunkal, ami bátorságot ön tsön csüg
gedö önmagunkba, 

Nel,ünk ne m Jézus e leven hangja - meri a valóságban 
mi azt sohase m halloltuk . - hanem a mult törté nelme. a la
nitvá nyo l~ élete és olyan sok magára maréldt ember és nemes 
ügy diada lotja mondja: "npm hagy la k titeket árván. mert ve
szi tek ft sze nt lélek aj án dé ká t. " 

Erre az ajándé km vo lna nekünk is szükségünk a la nilvó-
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nyokho7. hasonló e lhagya lo llságban 6 lő lmek. hogy jobb és em
beri bb éle lel le re mlsün k ön magun knak. Ezl vá rjuk . ezérl ker
dezzük ma la lá n nagyo bb aggodalom mal. mi ni va la ha: w'jjo n 
kilö llelil<- e mireá nk ez az é lelel a la kiló pünkösli sz~ ntl é lek 7 
Eljön-e ujra . hogy é leire ébresszer.. lellre serke nise ll . hogy el
ha fározásra készlesse n ? Vajjon raj iuni" m"gunkra ma radoilako n 

• 

beigazo löd ik·e. ' hogy az igé re l : "ne m hagyla k lileke l á rvá n" 
- nem puszta igéret csupán. . 

Tes ivéreim I Ha az e l ső la nilványo kh oz hasonló lélekk el 
jölle le k e le mplo mba . ha megfe le lő szivve l és lé lekkel köze led
le k ez aszia ihoz . úgy mé llá n vá rh a lj á lok m" is a szentl élek ki
löltel"sé!. Akkor e je le l,e n kereszlü I le lki fé ny fog ve lődni arra 
az ulra , me lyen cé lhoz érh ellek. Akkor e jegye kb61 e rő és ki
IArl és, bá lorság és biza lom fog szá llni mindnyája lolua . me ly a 
holnap I,ü zde lmeihez es bizonyta la nsága ihoz ele ngedhelelle nül 
szü kséges . Ez lesz a ma is le ni erő nek, a sze ntlé lekne k meg
ismé lelt Ili tö ltetése. 

Ehhez azonba n mé ltóna k is ke ll le nn i. Jöjje lek há!. egy 
közös bünbá na ti imá ba n tegyük magun ka l méltóvá eszeni 
aszia ihoz és a szentlélek kitöltetéséhez. lmádkozzunk ... 

A szeretet nyelvén, 

... . .. és kezdé nek szó lni más nye lvei<en". Az a poslolok 
cse lekede te irő l irott I,önyv sze rzője az e lső pünkösl lörlénelé
nek me~irásán á l kie meli azl, hogy a la nil vá nyok más nyelve· 
ken. a zaz olya n nyelvel,en kezdellek szólni . melyel mi nde niIi 
megé rlel!. Pedig a kö nyv sze rzője szerin i 0 11 I, ül önböző vidé
kekrő l. más országokból, délrő l és észa król. ke l e i rő l és nyu
galról va lók valla k összegyü lve, a kik k ü lö nböző nyelveke n be
széllek. Mégis a la nilvá nyok beszédél megérle lIék. A fe lüle les 
vizsgá lódó el óli csodá la losna k lün hetik fel. de a ki a pün l,ösl 
tényegébe belelá lha!, az le rmészelesnek la rtj a, hogy a I" nilvá
nyokal a mA napon mindenki megérlelte. 

Városokon a pa rk o l~ ba n es sélalereken, vagy nyara lókoll 
sokszer Ieheliá ini I,ü l önböző ne mze liségú gyermekel,e l, a kii, 
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mind más és más nyelveket beszélnek és mégis megértik 
egymást. Dajkájuktól pár lépést odébb mennek. jétékba kezde
nek és megérlik egy mást. Vagy talán a gyermekeknek van egy 
nemzetközi nyelvü k. melyen minden gyermek beszél? Vagy 
talán igaz lehet az a föllevés. hogy az ők gondolkozásuk :még 
nem érhetell el ahhoz a bábeli állapothoz, am ikor agyülölel. 
a rosszindulat nyelveiket összezavarja. 

Egy már érte I mesebb és a d olgok fölölI gondolkozó gyer
mek kérdezte meg édesapját: Hogyan lehetséges az, hogy min
den gyermek Istennek gyermeke és mégis különböző nyelveken 
beszélnek. hogyegyil, nemzetbeli nem értheti meg a másikat? 
Ha lsten mindnyájunlmak egyfo rmán édesatyja, miért nem adoll 
mindenkinek egyforma -beszédet, hogy egymást mindenki meg
érlhetné s igy inkább éreznők, hogy egymás testvérei vagyunk. , 
A jó Isten erröl régen gondoskodall - felelte az apa. Minden-
kinek egyforma nyelvet adotl. S amikor az emberek e nyelvet 
már-már teljesen e lfeledték, elküldölle e nyelv nagy tanitó 
Mesterét, a názáreti JézusI. E nyelv a szeretet nyelve. Jézus 
e nyelv abc-jét és minden szabályát ebben foglalta össze: 
szeresd az IstenI, szeresd felebarátoda l. 

A tanitványo k e nyel ven szólaltak meg az első pünköst 
a lkalmával. S azért érlellék meg mind az ollan lévők, mert 
valamikor gyermekkorukban többé-kevésbbé mindenik ük be
szélte e nyelvel. Aztán jöll az é let, " robot és a hajsza, a tü
lekedés és küzdelem s ebben az áldatlan harcban más nyel
vet tanuliak meg. Ámde a gyerm ekkorban megtanult nyelvet 
feledni nem tudták. Annak abc-je 011 volt szivük mélyére-, hu
zódva s várták. amig valaki elöhivja, fölébreszti. A tanitványok 
pedig ezt müvelték. Pé ternek minden szavára é bredezni kez, 
dell az em berek szive mélyére huzódoll szeretet, melynek aztán 
az leli az eredménye. hogy megkeresztelkedtek háromezeren. 

Ma ismét pünköstöt ünnepelünk. Lelkünknek vágya ide
hozolI e templomba minke !. lit pedig pünkösli csodáérI áhito
zunk. Körülálljuk annak aszt a lát, aki a szeretet nyelvére akarta 
ujra megtFmitani a felnőtt emberiséget, Akinek szava annyira 
á t voll itatva szeretettel, hogya szegény és gazdag, a bünös 
és büntelen . mindenki megértette. Ez asztal körül is ez a sze
rete t zso ngja körül lelk ei nket, ez a szeretet kérdez meg, ez a 
szeretet hív köze lebb s ez a szeretet áldd meg minket. Meg
értjük-e a szere tetnek eme nyelvét 7 Gyerme kkorunk nyelvé I 

• 

• 
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teljesen megsemmis iteltc·e az, amil azutá n a sivár, dur vél élet 
adott , vagy erre a melodiá ra ujrtl hasonzöngésbc jön ? 

Aki megért i, mi t tesz ? Az e lsö pünköstkor megtértek és 
megkeresztelkedtek. Mi is t ~ rj ünk meg a bűn , a tévedés utjá ró.1. 
Térjünk meg a ha rag és gyülölet ösvé nyérö l. a közöny és" 
megá ta lkodottság ut já ról és ke resztelkedjünk meg a szentlélek 
csodá ka t m üve lö erejéve l. Legyün k e rösek és bá tra k egy e m
beribb. egy nemese bb é letre, me lyben a min de neket á tfogó sze
retet lesz a mi élelünk irá nyitója. Igé rjü k me~ és próbáljuk is 
meg a ztá n e nye lve n szóla l ni a minde nna pi é let megnyilvánu

lásai ban is. 
A szeretet nyelvé n hi v la k ez aszta lh oz , e nye lve n szóli· 

ta l"k föl, hogy mielö tl idejö nn éte k, imádkozzunk . 

. 

Erőforrásunk , 

Pünköst ünne pén, a kereszté ny anyaszen tegy ház mega la· 
kü lásána k e mlék ünnepén, a mik or Jézus aszta lá ná l megá llok, 
aka rva, nem aka rva, az e lső kereszté ny gyü lekezet képe va rá
zsolódik lelki sze meim e lé. Mil ye n nagy lelkesedés közö tt a la 
kult meg. mil ye n bold og örvendez ésse l ha jto tta a csa knem 
há romeze r hivö fejé t a keresztviz a lá és milye n megnyugodott 
lélekke l ind ul ha tta k e l a ke resztény é le tulon. Mindeze kröl csak 
az a lkothat magána k fogalmat, a ki megérti az ö nakara tá ból 
megtért em ber le lkivi lágá \, Amilye n nagy lel kesedéssel és bol
dog önvendezés.e l indult e l a kis ke resztény csoport, éppen 
olya n nagya kadá lyokka l ta lál ta magá t szembe. Hiába volta k 
háromezeren , hiába nő it fo lyton a szrimuk és alak ul tak máshol 
is keresztény gyülekeze te k, elen yészően kevese n volta k szám
ba n a zza l a tömegge l szemben, me ly rossz szemmel nézte 
munkájuka t és minden t meg tett fejlödésük megakadá lyozásá ra. 
Az egysze rű k é nyszertől a legsul yosa bb e rősla koskodásig min
den t elkövettek zsidók és pogányok, hogya keresztén y gyüle
kezetek megse mmisüljene k. Üldözték uton. utfé len, megrága lm az. 
ták minden rossz tett elkövetéséve l őke t oko liák minden csa-. . ' 
pasert, mcly á vidéket sujto tta . Úgy bán ta k ve lük, ",;n t a tá r-
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sada lomra ártalm asokk al : összefogdosták , rabságra vete tték és 
börtönbe zárták. M ajd kegyetl en kinzásokkal próbálták eltéri teni 
a keresztény egyháztól. Ci rku szok és arénák porondjain keresz· 
tényeket téptek szét a vcrszI)mjas oroszlánok, melyekben ezrek 
gyönyörködtek. Pogány kegyetl enséggel igyekeztek megfolytani 
mindent, ami keresztény vo lt. 

És mégis. A keresztények csopor tja minden üldöztetés és 
kegyetlenkedés ellenére is foly ton n ő ll , szaporodott. Mintha a 
legyil kolta tottak, vad álla tokkal széttépellek másodmagukkal tá· 
madtak volna fel. Mind többen és többen lellek, 

Amikor ezeket halljuk, lelkünkben fölvetődik a kérdés, 
hogyan volt ez lehetséges? Mi adott erő t RZ ifjú keresz ténység
nek il yen példátlan kitartásra, állhatatosságra, megmaradhiltásra? 
Kérdésünkre a szen tiras felel, amikor elmondja, hogy az e l ső 
keresztények buzgók voltak a könyörgésben és a kenyérnek 
megszegé~ében. Igen, pincékbe, söté t I< a takombákba huzódva 
imádkoztak és törték meg ei kenyerel. amin t azt Jézus meg
hagyta volt. Ezekben voltak ök buzgók, Az, ho~y összegyü l
heltek, hogy imádkozha ttak, hogy egy közös asztalnál Jézus 
em lékeze tére megtörhelték a kenyeret, olyan erö forrás volt szá
mukra, mely minden körülmények közölt erő t és kitartás t 
adolt nek ik , 

Ma is, a mil élö kereszténynek is szü kség van erö forrásra 
s ezek között nekünk van leginkább szükségünk, erdélyi uni
táriu saknak, Ugyan a m i próbáink sokkal ki sebbek, mint az 
e l ső keresztényeké voltak, d e azokban sem tudnánk megá llani, 
ha nem volnának e rő fo rrása ink , ahol idönkint megállva, eliá t
hassuk magunkat a szükségesekke l. Minket a mostoha sors, a 
felekezeti türelmetlenség, az egyen l ő tl en bánásmód gyengi tenek 
és akadá lyoznak vallási elhi vatásunk megélésében. Sokszor 
csüggedés, rem enytetenség, megfáradás, kimerü ltség vesz erő t 
raj tunk . H ogy azonban meg nem semm isültün k, el nem es tünk 
és a harcot fel nem ad tuk , Annak köszönhetjük, hogya mi 
számunkra is nagyszerü erő fo rrások álloltak készen, Ezek kö
zött e l ső helyen áll ez az asztal. H ányszor álla ltuk körül ez 
asztalt fárad tan, csügge tegen, borongó tek intettel, de va lahány
SZOr részesei lehettünk, mind ig ujjászületve távozhattunk .el 
mr, ltőte . Érezzük, hogy új e rő , bátorság szállt i tt szivünkbe, 
me l y tő t oz arcunk is kiderült. 

Jöjjetek most ide testvéreim , Buzgó lélekkel ,j lljá tok körül 
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ezt az asztalt, a mi e rő forrásunka t , hogy ha megfár adta tok , új 
e rő t, ha csüggedtek, reménysége t. ha üldöztette k, védelmet, ha 
keseregtek, vigaszta lást nyerhessetek. Jöj jetek, de olyan lélek
kellegyé lek, mini az e lső kereszté nye k, hogy ezáltal kiérde
meljélek azl, hogy úgy szállj on reáto l< ez aszta l á ldása , mini 
az első kereszlé nyekre. 

Nemcsak kenyérrel él az ember. 

Most, a mikor őszi hálaünnepünkön Jézus aszia lá ná l be
szélek, az ő má r sokszor hallo tt , szinle közmondássá vált nagy
j e le nlőségű szava i julnak "sze mbe. Azok a szavak, melyeke I 
a pusziába va ló visszavonulása idejé n mondott a megkisér
t ő nek : "Ne mcsak kenyérrel é l a z e mbe r, hne m Isle nne k min
den igejével. " Kisérlések között ha ngzottak e l e lőször s kisér
lése kke l le le világba n ismé lele m, ujilom fe l maga m is e 
szavakat. 

Képzelele m e lő tt a je len pillanaiba n ujra megjelenik a 
mozgalmas nyár s a nnak minden kis részébe n ott lá lom az 
em berI. Az e mberi, aki nélkűl e l sem ' le hel képzelni munkás 
nya ra t. Ott lá tom mindén ű tt : hajna lba n, a lko nyba n, jó és rosSZ 
i dőben , dp. minlha ne m egyedűl lenne. Az az é rzése m, minlha 
va laki á ll na mellett;' és bizlalná, meri ne m a ka r fá radságai, 
pi henést isme rni . Mintha valaki bizlalná a szó ostoráva l, ha 
la nk ad, csügged : vá ltozlasd a köveket kenyérré. Mintha mon
daná: ez az idő a lied, mosl csinálhalsz, form á lha lsz minde n
bő l kenyeret. Az ember pedig megy, fui, roha n. Fá rad és ve
rej téKezik, kü zd és izzad . Reggeltő l estig, szinle megállásl se m 
ismerve. űzi és haj tj a magát. Még éjszakája sem igen van, 
meri ak kor mind azon töri ft fejé l : hogy ludnék elegel lenni 
a kivánságokn ak, hogya kövekből kenyere l varázsolja k. Va laki, 
egy látha la tia n, folyton űzi, ugrat ja az embert. Minden regge! 
meltészegödik, egész hé ten, hóna pon, nyá ron keresziül sarká ba n 
va n. S az ember csaknem ' kénytelen engedel meskedn i. Meg
próbál köböl, fö ldböl, fá ból és minden ből, a mi erős keze közé 
kerül, kenye ret varázsolni. Igen, mert kell a kenyér. Kell neki, 
kell csa ládj anak. éhes gyermekein ek . A kenyér ti létfe nnta rtás 
fö ltétele, nélkü le élni ne m le het. S ha ezért az ember fárad és 
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k üzködik. az csak természetes. De nem természetes az, amikor 
az e m ber csak ezérl dolgozik és küzd. Amikor csak a nyomá. 
ba n á lló sátánt ha llja , "vá ltoztasd a köveket kenYérré '·. Am i
kor a para ncsna k szolgá lva, a nn yira a fö ldre sZt'gzi tekinteté!. 
hogy csak azt a tá rgya t lá tj a. me lyet kenyérré aka r va rázsolni 
Amikor a henyér gondja a nn yira lefogla lja. hogy életenek egyet: 
len törekvése csa k az lesz s egész lénye a kenyérkereseten ke-
resztü l egye nes ra bszo lgája lesz a testne k. -

Ez a ma i éle t. világ va lósággal te rm eli a test vágyainak 
kie légitésé t szónoki" kisé rtőke l. Minde nki nek aka d a nyomába n 
nem is egy, a ki nem hagyja az e mbert nyugton. Né melyeket 
tala n még ide is e lkisér. de itt ta lá n távo labb á ll . Igen, mert 
ilf más az é lettér, más fi fe lfogás. Itt mindenki nek eszé be kell, 
hogy jusso n, hogy lelke is va n. Itt a léle k is é lni kezd és kö
ve teli a maga tápláléká t. Itt minde nkin ek be kell lá tnia, hogy 
nemcsak a tesinek. ha ne m a léleKnek is ke ll. hogy tápl áléka 
legye n, mely fennta rtja , élteti. mint a testet. Iti mindenkinek 

• 

meg kell , hogy é rtse Jézus szavát: .. Nemcsa k kenyérre l él ez 
b .. 

em er. 

Tes tvére im, kik az egész nya ra t a kenyérért küzdöttélek 
át. s a ki k ma há laké ppen ünnepelt el" mert a tesi tápláléka 
a kenyér megada tott, ne feledjélel<, hogy ne mcsak ke nyérrel 
é l a z e mbe r. Hogy itt vagylok, hogy aszeni aszia ihoz készül
lök, má r is bizonysága e nnek. Úgy lá lszik, megérezlélek, hogy 
nem elég a kenyér, az élelhez több is ke ll. 

Igen, kell küzde ni a testi javakér!. helyes gondoskodni a 
ke nyérröl, ső l okosság biztositani jó e lóre a testet, de ugya n
akk or ne m sza ba d feled ni, hogy lelkünk is van, hogya lélek
nek is va n szüksége tá plá lé kra. Enne k láplá léka pedig Jézus 
szavában benne fogla ltalik : Istennek · minden igéje . Ez az ige 
ped ig itt e le mplo m boltivei a latt száll a lelke kbe. 

Ez a pi lla na t is , a mikor e jegyekból részesültök, nem más, 
m·inl a lélek kielégílésének á ldott szenl pill a na la . Itt a lé lek lép 
e lólérbe, az ké ri a maga láplá léká t és az elég ül ki itt. 6h, szenl 
és áld ott ez a perc, a mi kor az évi lermés, a kenyér ulá n, Isten 
igéjével is megelégittetünk. . .. 

A leljes megelég ülés föltétele a lélek e lő készülése . Ke~zu l~ 
jetek há t, hogy mé ltó ve ndégei le hesselek e lelkeket .klelegllo 
aszta lnak. Mie lő tt a maga tok baszállás, búnbá nás utá n Idekoze· 
lednetek, imádkozzunk. 
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Ahol a lélek érik. 

Megérettek már, le . is vannak aratva és betakarilva a 
mindennapi kenyér magvai , hogy az ember számára a lesi láp
lálékál. a kenyeret biztositsák. Ahol a buza érlelödött, ahol a 
kenyér készült, ott künn a buzaláblákon, már csak a tarló áll 
még, melybe olykor-olykor belefuj a mind hüvösebbre forduló 
ösz szele, hozva a komoly ösz. a közeledő tél üzen etét. A ha· 
tárnak azon a részén már kevés keresni vlllója lehel a munkás 
embernek, hiszen az ott levö értékek már biztosabb helyen 
vannak és én e pillanatban mégis gondola Iban oda megyek, 
oda vezetlek lileket is. Oda. ahol a kenyér magva érett és ké
szült a mi szárnunkra. Képzelelem előlt olt áll egy terület, 
a melyen annyi munka és verejték folyt , ahol az elmult őssze! 
fölszakadtak a barázdák, ahol elkészült a talaj, ahol kitárta 
keblél az anyaföld ~s ahol elhintödölt a kenyér magva. Meg
elevenedik elöttem egy csodálalos folyamai, az, me ly alatt az 
egy buzaszemböl ismét buzaszem leli, de mosl már harminc
negyven annyi. A meleg, esös ösz, a hideg Iéi a maga takaró
jávai, az ébredő lavasz, a májusi esö, a kalászt érlelő napsu
gár mind, mind mege levenednek. S amint ezeket egy pillanaira 
magam elé képzelem, lálom. amikénl a buza érlelödésével a 
lest fennmaradásának biziosi téka adódalt .az ember keübe. 
Ezl láttuk. amikor csirába szökkenlek az elhinlell magvak, ami
kor afekele barázdákal ellep lék a zöld velések, amikor a téli 
hidegel kibir! velések ébredni kezdellek, amikor szárba indul
la k. Ezl a biziosilékai láttuk a sárguló kalászban, a kalangya 
sorokba n. Ezé rl voll annyi féltés és remegés, annyi várako
zás és nyugtalanság, mert a buza érésében a lest fönnmara
dásának lehetősége érlelődőtt, bizlosillalolt. 

Amikor mindezt álgondoljuk, csodálnunk kell Islen böl
csességél, aki igy rendezle mind ezeke\. Islennek bölc, essége 
lová bb is lerjed. Nemcsak azok ról a lerekröl gondoskodott, ahol 
a lest és a nnak é lele bizlosilla lik, hanem azokról is, ahol a lé
lek és annak eledele készül. Nemcsak lelkel a doll, hogy azlán 
annak éhsége és szomjusága gyölörjön, hane m gondoskodott 
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arról is. hogya Jéleknek is meglegyen az 8 területe. ahol szá
mára táplálék érlelődik és biztositta tik. E hely ped ig a templom. 
Olyan terület ez a lélek számára. mint a jó föld a test szám ára. 
Itt is sokszor kemény és meggyepesede tt ugar t ke ll , hogy föl
szaggassan a szó ekéje. itt is olykor nehezen készül el az ige 
magvának számára a ta laj és a magva k fej l őd ésé t sokféle kö
rülmé ny gátolja, ha az e mber laz életbe kilépik, de e helye n 
csa k elkészül a talaj, csak nö az elhintett mag es csak érlel ő
dik a lélek. III az áhi ta t, mint a nyá ri éjszakák üdi:ő ha rm ata , 

szall a megtikk ad t lé lek re, hogy annak életét biztositsa. Itt az 
imadság, mint langyos maj usi eső illasitja meg a lélek baráz
dáit , hogy életre ka pjon a beléje hintett mag. III a buzgósag, 
min t áldott meleg napsugár, süt és forrósitja a t a lel keket, hogy 
belőlü k élet fakadjon. 

Van azonba n a te mplomban is egy hely, ahol mindezt 
jobban é rezzük, Ez Jézus aszta la körül van. Itt meJyebb az 
áhitat, buzgó bb az imádság, őszintébb a va ll omás. Itt, ezen a 
helyen készül a lé lek taplá léka és itt teszi mé ltóvá magát a 
lélek e rre a táplá lé kra. 

Jöjjetek ha t ez aszta l köré. A ·testi ta pl a lékok á tvé.!ele 
ulán vegyétek a lé leké t is. Tá rjátok ki szive teke t és le lkete ket 
s az imával , az őszin te megbá nással. a megbocsá tássa l, mint 
áldott napsugárra l és esőcseppel, tegyétek a lka lmassá e helyet, 
hogy itt lelketek megérle lődhessé k . Legye n ez a pilla nat is egy 
áldott alkalom, a mikor a mi ·Iel künk is köze lebb jut földi el
hivatasá na k megéléséhez. Mielő tt azo nba n idejönnétek. imád
kozzunk. 

A lélek asztalánál. 
, 

Midőn öszi hála ünnepü nkön a Jézus asztala nál megállok, 
a zsoltaros Dávid kirá ly szavai jutna k esze mbe és azoka t is
mételgetem; .,Áldjad én lelkem az Ura t és e l ne feledkezzél 
semmi jóléleményeiröl ". 

Vala há nyszor olyan asztalhoz közeledek, melyen a testi 
táplálék. mint Istennek drága álqása vár reám, mindannyiszor 

• 
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megill etőd és fog el s imádságos érzéssel és gond ola tla I fogla
lom e l helyem otl. hogy részese lehessek a fölkiná lt javaknak. 
Igen. mert ami kor egy olyan aszta lra tekintek és a raj ta levő 
táplá lékot néze m. eszembe jut az a nehéz. sok fá radsá~ga l és 
ve rejtékkel járó folyamat. amelyen 'keresztül az aszta lra kerül 
az a tá plá lék és eszembe jut az a go ndvise lés. me llyel Isten 
számunkra megta rtotta azt a mu nká t, melynek szünetn elküli 
robot jába millió k á llnak. Akik ki vanna k téve a nap perzse lő 
sugara ina k épen ugy, mint a szé lviha rna k és a zuh ogó zápor
nak. Lá to m a virra da tkor meginduló főldmives t , az a lkonyat
ba n hazaté rő elfá radott munkást. Lá tom a napbarnitotta a rcot, 
a szerszá moktól kérges te nyere t. Egy pill a na tra a meglcritett 
aszta l e lő tt e lőmbe va rázso lódik minden munka. minden t ö rő
dés és go nd , melynek hossz u utj á n a táplá lék e ljut az aszta lig, 
És még en nél is többe t láto k képzeletben. Láto m azt a sz ünel
nélküli 'Gondviselést, a ki olykor á ldásos esőben , más kor me
leg napsugá rba n. egyszer fehér hóta ka ró ba n, máskor é le t rek eltő 

· tavaszba n mutatja meg, hogy gondj a va n tes tünk táplá lékára. 
Aki nemcsak megadj a azt, ha ne m meg is ta rt ja , akine k oltal ma 
a la tt va n a kenyé r magva a vetésIő l az a ra tásig, mi ndadd ig 
mig az ember, mi nt táplálékot e lfogyasztj a. Mindezeke t láto m 
képzeletem vászná n megelevenedni. va la hányszor te rite tt asz
ta l melle tt á llok. Ezért kőzeledck imádságos lé lekkel a testi 
táplá lékot ta rtó aszta lhoz. 

Oh, de va nn ak aszta lo k, melyeken a lé leknek táplá léka i 
vanna k fölte ritve . Ez az aszt a l is a maga_ drága ajá nd ékaiva l 
azok közül va ló : a lé lek a szia la . Amikor pedig egy ilye n asz
ta lhoz, a lélek megterile tt aszta lá hoz közeled ünk. vajjon nem 
kell-e azt imádságos lélekkel, megil le tődö tt szivvel tennünk? 
Itt is lá tnunk ke ll azt az uta t és azt a Gond vise lést. melye n 
keresztül a léleknek ez a na!l'yszerü tápláléka nekün k meg
ada tott. 

A legjobb ember, Is tennek legjobb gyermeke, aki az egész 
életét az emberiség boldogulására szentelte. szerezte a léleknek 
ezt a tá pláléká t. O tudta , hogya test me lle tt a lélek is meg
éhezik , megszomjuhozik s ezzel az asztallal és a nnak jegyeivel 
a lelket aka rta kie légiteni. Le,előszö' O maga adta a tanitvá
nya in ak a lélek eme táplá léka it, példát muta tva, hogy utána 
igy cselekedjünk . Azóta pedig a isteni Go ndviselés vigyázott 
ez emlék föli)tt, hogy a f4tó idők el ne temessék, hogy nekünk 
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késői ulódoknak megmaradhasson. 
Ha elgondoljuK. hogy Jezus az élet nagy laniló meslere 

is uloljára e jegyek el velle és oszlolIa szél lanilványainak. ha 
elgondoljuk. hogy kélezer éven keresziül mennyi elsöprö. meg
semmisilő rossz szándék akarla a lelek ez aszlalát elfeled
lelni. csak megillelődéssel es imádságos lélekkel közeledhelünk 
hozzá. Megillelődésünkel csak fokozhalja. imádságos gondola
tainkal csak mélyilheli. ha mindarra a lelki áldásra gondolunk. 
melyek a lélek aszialánál várnak reánk. A lest asztalánál a 
test épül. gyarapodik. a lélek aszialánál a lélek. lit kapja meg 
lelkünk a szükséges láplálékot. III akaralunk erősödik. hitünk 
és bizalmunk acélosodik. szerelelünk kiszéles.edik. III meg
nyugszunk. megvigaszlalódunk. ill megbánjuk büneinkel. ill 
megbocsálunk ellen.égeinknek. E jegyekben mindaz benne van . . 
amire az emberi léleknek szüksége van. Nem szabad azonban 
felednünk. hogy csak azoknak a számára. akik mélló vendé
gei a lélek aszialának. Mielőll ez asztalhoz jönnélek. egy imád

. ságban kérjük Istent. hogy legyen méllóvá a lélek asztalához. 
lmádkozzunk! 

Energia raktározás. 

Minden élőlény. amely életét. fennm-aradásdl bizlositani 
akarja. igyekszik gyüjteni és elraktározni. Teszi ezl akkor. ami
kor a lermészel egy dusan teritett aszlal. Hogyha majd a tél s 
vele a minden láplálékot eltakaró hólepel megérkezik. élele. 
fönnmaradása bizlosilva legyen. Ha a leremtell világ annyi sok 
élőlé nye ösztönénél fogva ezl teszi . menn yivel inkább kell. hogy 
legye az ember. a kit okos értelemmel ruházolI föl a Gondvise
lés. Az ember ezl is cselekszi egész nyáron keresziül. Azért 
fá rad. a zérl dolgozik. hogy legyen amil annak idején elraklá
rozzon. Mosl . a mikor a nyár végéhez érlünk. láljuk azl az el
raklározó munkál is. Ne m is olya n régen még 011 ringalla künn 
a szél a kenyérn ek magvá I s máris a szorga lmas földmives 
bela kBrilolla. bizlos helyre raktározia s mosl nyugod la n lek ini 
azokra . Ne m is csoda. hisze n azo kba n az elra klározoll a pró 
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kis magvakban a testi élet fennmaradása van biztositva. Ben
nük a tesi lápláléka: a kenyér. az élei küzdelméhez szüksé
ges erő a lest gépezetét hajtó energia van fölhalmozva, elrak
tározv8 . 

Mint a dolgos méh, vagy a szorgalmas hangya, amikép
pen az egész nyarat arra használják fel, hogy gyüjlsenek , 
úgy a földmivelő ember is egész nyáron keresztűl igyekszik 
II télire szükséges táplálékot összegyüjteni. Amint az előrelátó 
gépkocsivezető. vagy bármi más jármü vezetője tartalékot visz 
magával a gépet hajtó anyagból , hogy az zavartRIan haladá
sát biztositsa . úgy kell hogy tartalékoljon az ember is, hogy 
ezáltal biztositsa életének zavartalan előhaladásál. A szorgal
mas és gondos ember ilyenkor megelégedellen és nyugodtan 
tekint oda , ahol a testi tápláléknak ez a tartalékolt anyaga 
összegyűjtve áll. A munkának, a szorgalmas vere}tekezésnek 
ez a méltó és megérdemelt juialma. Amde az ember nem egy 
lélek nélküli g<'pezet, melynek zavartalan müködéséhez elég a 
hajtó erő , nem is egy oktalan állat, mely csak .a testi életet , 
van hivatva biztositani, hanem a teremtés koronája, akinek 
lelke is van. 

A lelkével is törődő ember nem elégszik meg a testi elet 
szempontjából felhalmozott javakka l csupán, mert tudja , hogy 
az esak egyoldalu életet biztosit számára. S amiképen a test
nek szüksége van a táplálékra. éppen úgy a lélek sem lehet 
meg nélküle. Megéhezik, megszomjuhozik a lélek is s ha az 
ember nem go n doskod ik róla , 'elsorvad és megsemmisül. Ha 
pedig ez megtörténik, hiába a test minden összegyüjtött táplá
léka, mert azzal a lelket megmenleni ne m lehel. Már pedig : 
"Mit használ - mondja az irás - az embernek , ha az egész 
világot megnyeri is, ha a lelkében kárt vall." 

!:zért a lélek életét biztositó táplálék é rt siettetek a nyári 
munka közben, hetedik napokon ide az Urna k hajlékába. Itt 
a megfáradott és meggyötrődött lé lek megn yugodott. III az él et 
mostohasága i. az emberek bántalmai között _ szenvedő lélek 
megvigasztalta totl. Mos t is ezért j ő ttelek ide . De jöttelek nem
csak azért, hogy egy hétre sze rezzetek tá plá lékot, hanem több 
i dőre . Es ime itt va n ez a megteritett asztal s rajta azok a je
gyek , melyekben a lélel<nek szükséges éj et-energia va n fölha j . 
mozva. Eze kben a jegye kben a kara tot acé lositó, öntuda tot 
ébrentertó, hite t e rős i tő, re ménysóge t fok ozó, biza kodást keltó 
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táplá lé k van, melyet a gondviselés sürite tt össze az e mberi 
lélek számá ra. 

Meg kell azonba n mond a nom, hogy csak azokn a k 8 szá
mára ilyene k e jegyek. a kik rn éltók azokhoz. Akik lel kük és 
szivók tisztaságá ra vigyázta k, ak ik megbá ntá k bü neike t és éle
tükk e l igyekez te k azoka t kiérdeme l ni. Ha ilyen léle kk el já rul
tok ez asz tal hoz, ennek táplálél,ai lelke tek szá mára a zt fog
ják jele nte ni , mint a test szá má ra a biztos he lye n e lraktá rozott 
ga bona. 

JŐjje ie te k há t, á lljuk körül e sze nt aszta lt s vegy~k a lé
le kne k e rőt a dó áldott jegye it. Mie lő tt a zonba n ezt t en n ők , 

imádk ozzunk . 

• 

A konfirmálás pecsétje . 

.. Vegyé tek és egyéte k, mert ez ' az é n teste rn , rn ely tiére t
tetek megtöre tik ; vegyétek és igyátok, mert ez a z é n vérem, 
mely tiére tte tek kionta tik .. . Va la há nyszor ezt csele kszi te k, 
mindig az é n e mlé kezete mre tegyé te k". 

Ezeket a szavaka t, me lyeke t Jéz us mondott az ő első ta 
nitvá nyaina k, ismétle rn , midő n ez a szta lná l á lltok s a nn a k je
gyeibő l titeket e l ső a lk a lomm a l részesile ni a ka rl a k. Edd ig csa k 
elnézté tek. hogya fel n ő tt ek körü lálljá k ez aszta lt , de mos t ma
gatok is itt á lltok. Eddig készü lte tek erre a pillana tra , most 
a zo nba n má r el is érkeze tt a z id ő , a mikor mint fe ln ő tt e k, ré
szesei lehe llek e nnek az aszta ln a k, Szé p, gyö nyörüséges vo lt 
a z a pill a na t, a mikor hit és va llá sosság születe tt a ti lelkete k
ben. Ami kor tud a tá ra ébredtetek a nna k, hogy egy egy házna k, 
egy vallásna k tagjai vagyto k és hogy ez a ti te mplo motok is. 
Szé p volt az a folya ma t, a mi nt a kész ül őd és a la tt hitetek erő
södött. vallás i fel fogáso tok tisztult s na pról-napra öntudatosabb 
tagjai le ttetek egyhá zunkn a k. Szé p vo lt az a pi ll a na t, amelynek 
csa k most vo ltunk részesei, a mikor hilele k rő l bizonyságot te t
lelek és felesküd le tek egyhá zunk öná ll ó tagja ivá .De az egész
nél sze bb, le lket megma rko lóbb ez a p ill a~ a t , a midőn körül-
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tilljtílok ez aszia i!. a mid ön e jegyek elvélelével megpecséleli lek 
mindaz!. ami l eddig tellelek. 

Olya n ez, mini az igéreleld,el tele iri levélnél az a lái rás . . 
minI munka után az Islen áldása. 

ES7tendő k óla készültök erre a napra, de az ulolsó hóna. 
pokba n kü lönösen igyekezie tek. Igyekezietek meg ismerni hilű'n
kel. a nna k szépségei I. igazságai!. Igyekezietek szorosabbá tenni 
magalok és egyháza lok közt fl kapcsola to!. Azlán bizonYSágot 
tell ete k érl elmes felelelekkel a rról. hogy megérelletek arra. hogy 
az egyház önálló tagjai lehessetel" 

Mosl pedig mindezt megpecsé tel itek. Amikor ez asztalhor 
közeledtek és a nna k jegyei t elfogadjátok. az a többek közölt 
azt is jelenti . h gy mindaz!. ami l mond latok. álljá tok és meg is 
larlj á tok. Azt je le nli. hogy egyházunk önálló tagjaina k tartjátok 
maga tol,a t. hogy hitünk igazsága it nemcsak he lyes nek tartjálok, 
ha nem hird et ni é s védelmezni is fo gjátok. Azt jelenli. hogy 
mindaz!. ami t meg ta nulta lok, követitek is. hogy mire fogadást 
lelletek ma . é letelek végéig meg is la rtjátok. Az ur acsora egy 
pecsét mi"dezek fölölI , melye t a lelldismeret bünhödése nélkü l 
fölszaggatni ne m lehet so ha. 

Ha csak felületesen tékintetek erre az aszta lra . mindössze 
kenyeret és bort lállok azon, de lé nyegében több az minden 
más ken érné l és bornál, a mit máshol ta lálha llok. Igen. me rt 
ezek emlé keztetne l, minke!. Emlékezte tne k mindnyáj unk Mes
terére , Jézusra. Eppen ezérl , ha va ia id ide közeled ik. tarlson 
lelkivizsgálata !. Oldja le saruit, azaz vetközze le bűne i I, gyar
lÓSágai!. mert ez a hely sze nt he ly. amely hez méltóvá kell. 
hogy legyen mi nde nki , aki ide aka r lépn i. 

Megta nultálok, hogy: "Próbálja meg magá l minde n e mber, 
és úgy egyék a bból a kenyérbő l és úgy igyék a bból a borból. 
hogy a ki eszik és iszik mélta lla nul, ilélelpl eszik és iszik ma· 
gá nak.'·, 

Csoda·e há!. ha mindenki dobogó szivvel lépik ioe, a lá
za los lélekkel á ll meg ill és remegő kézzel nyul e jegyek ulá n. 
mil<.or elgondolja: vajjon meltó vagyok-e ez asztalhoz. Mennyi· 
vet inkább kell. hogy dobogj on a ti szive le k. megilletődjék a 
ti lelkelek. ami llOr most elöször a l<artok vendégei lenni ez asz
tal nak s meg éle nken el elmétekben az. a mit megtanultatok aZ 

urvacsoráh z való jérulá:;ró l. 

leg ~ szer nézzelek hál önmaga tokba. Igyekezzetek 

• 

• 
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megtérni, e. hibákat megbánni, igyekezzetek sziveteket és lelkete
ket megtisztitani, hogy méltók le hessetek. Igy válnak ezek a jegyek 

. valóba n a hűség, az erény, a szeretet, az Istenfélelem, egyszó
val egy önálló egyházias életre elindulni akaró elhatározás fö
lött áldott pecsétté. Mielőtt azonban idejárulnálok , imádkoz
zúnk , .. 

Legelőször Jézus asztalánál. 

Végre, hos.zas és komoly készülődés után, elérkezett a 
pillanat, amikor életetekben legelőször körülálljátok ezt aZ aSZ
ta lt , Jézus asztalát és részesei lesztek a rajta lévő jegyeknek. 
Amióta a keresztény egyház tagjai sorába felvétettetek, azóta 
szü leitek és keresztszüleilek váUalták azt, hogy elkészitenek 
lélekben ehhez a magasztos pillanathoz. Ezt a célt szolgálta 
az iskola hitt8nórája is és az a külön készülés, amelyet kon
firm áció i oktatásnak szoktunk nevezni. Mindezeken kivül ké
szültetek erre magatok is. Évről-évre minden konfirmáláskor 
láttatok az új egynáztagok megkonfirmálását és sóvárgó lélek
kel számoltátok az éveket. majd a hónapokat és napokat, me
lyek elválasztottak e pillanattól. 

Szivetek megdobbant a rm a gondolatra, hogy egyszer ti 
is ünneplő ruhá ban , ünneplő lé lekkel itt fogtok ülni , hitetekről 
vallást fogtok tenni s aztá n részesei lesztek az urvacsorának . 

- És most végre elé rkezett a várva-várt pillanat. Hite'ekről val
. Iás t tettetek és megfogadtá tok, hogy mindazt, amit tanultatok 

meg is tartjá tok, hogyegyházunknak hűséges és áldozatkész 
_ tagjai lesztek egész életeteken kereszt ül. Ezek után még csak 

az va n há tra , hogy ez asztal drága a jándékainak részesévé 
legyetek. 

A készülödések ala tt megtanultá tok, hogy mi az urvacsora, 
hogy miképpen történt a nna k szerezte tése, hogy mi céllal sze
rezte Jezus azt és az urvacsorával kapcsolatos többi kérdése
ket. Mégis, a mikor e l őször állotok itt, figyelmetek fel kell , hogy 
hivjam ez aszta l jelentőSégére, e jegyek nagyszerűségére és arra, 
hogy csak hozzá méltó lélekkel lehe t ennek résusévé lenni. 
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Asztalt talál hallok más hol is, sokszor talán még diszeseb
bet, de értékben, amely ezt felülmulná nem ta láltok soha. Le
hel. hogy fogtok látni dusabban, gazdaga bba n meg ter ite te lle t. 
ahol a tesli java k minden kivánságot kiel ég il őe n fölhalmozva 
várnak elfogyasztójukra, de azok értékét is felülmulja ez asz
tal egyszerű ajándéka ' a kenyér és bor. Egyszerű jegyek, me
lyek másh"ol is feltalálhatók és mégis mily csodálatos a hatás uk. 
mihelyt ez aszt RI ra kerülnek s a hivő lelkek onnan ma gukhoz 
veszik. . 

Ne gondoljátok, hogy ill valami titokzatos bűvös cselek
vés megy végbe; ne gondoljátok, hogy ill e szertartás köz
ben valami nagy átalakulás megy végbe s a kenyérből test, a 
borból vér lesz, amint azt sokan hiszik és hirdetik; ne gon
doljátok, hogy ebben a kenyérben és borban az Úr Jézus 
benne van, vagyalalla, vtlgy felelle megjelenik, mint a hogy 
a rról némelyek beszélnek. Nem, hanem a kenyér kenyérnek, 
a bor bornak marad, csak az, aki méltó lélekkel veszi, csa k 
az változik meg. Először is az, aki az urvacsorát komoly, val
lásos szertartásnak tartja, annak tudnia kell, hogy 'od~ a bűnök 
igaz megbá nása nélkül járulni ne m szabad. Ha , pedig a le lket 
megtisztito lluk, a mennyire azt emberileg meg leheUisztitani, ak
kor következik az urvacsora elfogadása. A kenyér és a bor 
vétele közben pedig arra kell gondolnunk, hogy Jézus hagyta 
e szent vendégséget nekünk, hogy reá emlékezzünk. Amikor 
reá emlékezünk, elhatározások születnek meg bennünk. Elha
tározzuk, hogy mi is Öt fogjuk követni. utain fogunk járn i, 
parancsolatait fogjuk teljesileni. Ez egy csodálatos pillanat, ami
kor a néma ajkon keresztül fogadalmak, megbánások, megbo
csátások, elhatározások sóhajai szállnak el a Jézusra való em
lékezés által. Mindezeket pedig fokozza a lelki közösség, mely 
legjobban ez asztal körül nyilvánul meg. 

Ebben van az urvacsora igazi jelentősége : Tekintse tek 
hát igy erre az asztalra, ezekre a jegye kre és ilyen lélekkel 
közeledjetek feléje. 'De ne csak most, a mikor először állotok 
ill, hanem mindig. Lelketek illetődjék meg valahányszor Jézus 
asztalához közeledtek 's ne ez asztaltól és e jegyektől várjátok 
csupán a beteljesülésI. hanem önmagatok telkileg való felké
szültSégétő l. 

JŐjjetek, egy imádságban tegyük méltóvá magunkat e szent 
asztalhoz. 

• 
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A próbák között. 

Sze n vedő tes tvé rem I Megse bze tt szived bá na ttd teli lel
ked óhajtása volt. hogy a ma i napon ideáll jak " te betegágyad 
me llé s részesitselek az urvacsorá ból. Én pedig mind ezt azza l 
a hi ttel teszem', hogy szavaim enyhül etet, ezek a jegyek pedig 
mege rősöd és t hoznak a te számodra. Mindezeké rt , pedig ma
gam is oda fordul ok a bi bliá hoz. a melybő l annyi soka n nye r
te k megnyugvást, vigasztalást, hogy onna n meritsem és szav,,
im on keresztül neked nyujtsam azt, a mire le lkedn ek szüksége 
va n. 

Sokszor érth e te tl en előttü nk a betegség és az ebbő l folyó 
sze nvedés mié rtje. Mint egy nagy kérd és á ll e lé nk olykor és 
fe le ln i a lig tud un k rá. Ige n, me rt a betegség ne m mindég a 
rosszakn a k, va llástalanokn a k, ha misakna k jut osztá lyrészül, 
a miko r azzal magya rázha tnók, hogy lste n bün te tése az, hanem 
igen sokszo r a jók, az Is tent fé lők, az igazságosa k szenvedne k 
hossza nta rtó be tegségben. Il yenkor maga a beteg is csodál
kozva kérdez i : mié rt e sul yos -sze nved és 7, a mikor é n nem 
szolgáltam reá. A körn yeze t is fe ltesz i a I, é rdést : miét adta 
lsten e sulyos be tegséget reá, mikor még a légyne k sem á r
tott 7 És igy tová bb. Minden ki fel teszi a maga miértj é t és ke
resik a felele te I. Néme lyek melta tl a nkodva mondj á k : nincs 

• 
igazság, a rosszak nem szenvednek annyit. 

Am ikor itt á llok a te ágya d ná l és könnyektő l csillogó 
szemedbe nézek, szenved ~stő l , fájdalo mtól beborult arcod ba 
tekinte k, e nge m is az a kérdés fogla lkoz ta t a mi téged : miért e 
sulyos sze nved és rajtad 7 I ste nfé l őnek. va llásosna k, e mbertbe
csülőnek. á ldozatk észnek. kö nyörüle tes ne k . igazságosna k ismer· 

telek léged s mégis milye n sul yos a sze nvedés. melyet el kell 
szenvedned. Sokan haso nló ese lben ököl be szorita ná k a kezü
ket cs fenyege inék ve le az egei. máso k lehele ll en d ühükben 
sZ ilkozódnána l<. vagy zügolódnána k lslen ellen. mások meg 
megá ll<oznók a perce i, me lyben szü lettek. Te pedi g még inká bb 
Istenhez fordu llá l. Az i!!azi lé le k csa kis Is te nnel keres magya 
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ráza lol a szenvedéselue és e nyhülelei is lő le var. Allól, akiröl 
azl hirdeljük , hogy megláloga lj a azokal, a kike I szerel. 

Emlékezz I A bibliál o lvasga lva bizonyára nem kerülte e l 
figyelmedet az öreg Ábrahám lö rlé nele . Már öreg volt. am ikor 
Islen kivánságál te ljesile IIe és gyermekke l ajándékozia meg. 
Boldog volt Ábrahám és ö rvende tt szépe n növekvő gyermeké
nek. Már jókora gyermek volt, a mikor lste n próbára aka rla 
lenni és. kérte, hogy áldozza fe l egyetlen gyerm eké I. Bár fáj t 
neki e parancs teljesilese, még is kész voll e leget lenni neki· 
Islen azonban lá tva , hogy Ábrahám teljesil i akaralál , az ulolsó 
percben tudtára adta, hogy csak az ő istenfé lelmét próbálta ki. 

Még szivbemarkolóbb a Jó b történe te. E gazdag 'embert 
is próbára tette Isten . Elöször megfoszlatta á llala iló l. Jób csak 
a régi maradt. Aztán gyermekei hallak e l, de Jób akkor is 
ragaszkodott Istenhez s meg nem tagadta Öt, han em igy felelt : 
"Az Úr adta, az Ur vette el, áldott legyen az ö neve ." A próba 
azonban foly t tovább . Sulyos be tegség tám a dta meg Jób testé t. 
Nagy volt a szenvdése, d e Jób tűrte alázatosan, ajka szitokra 
nem nyill, söl azt mondla: "Ha a jó l elvettük; a rossza l nem 
kell-e elfogadnunk ?" És a próba egyszer véget é rt és Jó b, aki 
változatlanul á llotta a s ulyos próbaiéteit. elvett e gazdag jutalm át. 

Mi is sokszor látunk próbára tett em bereke !. a kik szen
vednek, pedig úgy érezzük, hogy nem o lya n bünösö l" mint 
a milyen nagy a szenvedésük. Ezek közül való vagy te is test
vérem I Nézd a mult nagyja it és az ök tűrésükből, a lázatossá
gukbó l lanúlj te is nehéz betegségedben bé ke tűrésse l panasz 
nélkül élni . Higy jed e rös hittel. hogy Islen cSAk próbára tesz 
téged, aki a jóléiben, a boldog napokban hűséges gyermeke 
voltál, vajjon a megpróbéltatásokban az ma ra dsz· e, hogyazián , 
mini , a ki megingathala tl a n vollál, megfeleIQ julalomba n része
sitsen . Gondolj a rra , hogy Jéz us . Islennek legjobb pyermeke 
mennyit szenvede tt és milyen nagy lé lekke l hordozta azl és le 
is próbálj hasonl ó lenni hozzá. E jegye k is. melyekel a te ki
vánságodra elhoztam, hl'gy az urvacsorán ak le is részese le
hess . Ö reá , a legnagyobb sze nvedőre emlékez letnek. Légy 
méltó e jegyekhez e jegyek~n keresztü l O hozzá , hogy fájda 
lomtól csordultig lelt szived. bána tos le lked eze n keresziü l vi
gaszl, enyhülele t, megujulásl nye rj e n. Előbb azonban imád
kOzzunk. 

, 
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Kihez menjek , ? , . , 

Sze nvedő Testvérem I Abban a nehéz betegségben. mcly 
téged meglepett. abba n a S7.0moru á llapotban . . ame lybe a te 
szived és lelked sodródott . nem adh" tn ék jobb tanácsot. meg
nyugta tóbb utmuta tás t, mint a mit maga Jézus mondott : " J őj
je tek én hozzám mi nd nyája n. akik megfá rad ta tok és megter
he lte tte tek és én megnyugosz talla k titeke!. " Tudom á lmatlan 
éjsza kaidna k hosszu so rá t és kesergéssel teli nappa laida !. Tudom 
so k só hajoda t, egy más t é rő imáida t. tuJom. hogy mindeneket 
megp ró bá lta tok má r. hogy fájdal llladra enyhü lés!. betegségedre 
gyógy ul ást ka pj . de mindezideig hiábava lónak lálszik minde n 
próbá lk ozás. Ne m csodá lk ozo m há t, ha az á lma tlan éjsza kán. 
az örömtelen nappa lban sóhajo k, ké rd ések hagyják el aj kaidat: 
Hová men jek Ura m ?! A belegség, a szenvedés nagyo n meg
próbálja az e mb ert. A legedze ttebb teslet is felő rö li, a l ege rő
se bb szive t is megviseli, a legszilá rdabb a kara tol is megingalja 
és a l eghivőbb lé lekbe is el hinli a kétely magvai t. Téged is 
megviselt má r a hoss u be tegség és próbá ra telte lesti és lelki 
erőde t. Tudom , hogy keresed a ma gya ráza tot betegségedre s 
amikor ezt leszed . meglepnek a kételyek , igazságtalanságnak. 
kegyetlenségnek nevezed a le sorsoda t, me rt te jobbnak látod 
magad és multada t, minisem e be tegsége t megérdemelnéd. Ezek
ben a reád nehezedő órákban, ággod a lmak. ké te lyek, kérdése k 
között jö ttem el hozzád, hadd fel eliek az ann yi so kszor elszálló 
kérdéseidre : Ura m, mit tegyek. Ura m. hová me njek ? S a mikor 
betegágya d melle It állok és a sze nvedéstő l beborult arcodba 
nézek , Jézus szavával szólok : " Jőjj e tek énhozzám. a kik megfá.: 
rad tatok és megte rh elte lte lek és én megnyugoszta lla k titeket. 
Ugy hisze m. ezek azok a szavak. ~elyeke t leginká bb és leg
redOlényesebben használha tok lelked megnyugla tására-

Megfáradt és megterheltetett vagy. jőjj hát a hh oz. a ki meg
nyugta t tégedet, j őjj hát : Jézushoz. Régen. a mikor é le terős . 
munkabiró. egészséges voltál, akkor is hozzásiettéL Ha elfá rad
tál, az Ö példája adott kitartást, ha csalódtá!. az O sokat csa
lódott lelke nem engedet! elcsüg!iedni. ha akadá lyokkal voU 

, 
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teli éle ted Tőle vettél példá t az élet akadályai legyőzésére . Ha 
pedig nehéz kereszt sulyosodott válladra, Tőle tanultad meg, 
hogy hogyan Ilell hordozni azt. Most. amikor szenvedsz, most 
is jőjj hozzája, gondolj az Ö szenvedéseire ps annak nagy lé_ 
lekkel való elviselésére. Emlékezz a nagycsütörtöki éjszakám, 
amikor a szolga' had gunyt űz vele, amikor arcu l ülik, amikor 
vérző töviskoronát . tesznek a fejére a legjobb embernek. Em
lékezz a keresztutra, amikor a nehéz keresztet viszi a Golgotha 
felé, pedig Ö a legigazabb ember volt. Vagy emlékezz, ami· 
kor a keresztre szegzik s off is gúnyolják. pedig Ö a legártat
la nabb volt. Micsoda szenvedés, micsoda fájdalom. Es milven 
alázatos lélekkel. szitok és átkozódás nélkül viselte el. Még el 
lenségeiért is imádkozoff és megnyugodva mondta: "Alyám. 
legyen meg a te akaratod." o . 

Ehhez a Jézushoz jőjj szenvédő testvé rem! Hasonlitsd 
, össze a te szenvedésedet az Övével. bizonyára kisebbnek ' fo
god találni a tiédet. Aztán az Ö példá ja tani(son keresztényi 
béketüréssel viselni a reád méri ' betegséget. Az Ö példája ad-, ~ 

jon erőt neked ugy imádkozni, amint O imádkozott: "Atyám 
lia lehetséges muljék el tőlem e keser ü pohár, de r:1e ugy, amint 
é n , ha nem . ahogy Te akarod." 

Erre a Jézmra emlékeztetnek e jegyek, melyeket elhoztam , 
a kenyér és a bor, melyeknek te is részese akarsz. lenni. ' E je
gyek azonban, csak ugy érnek valamit. ha méltó · vagy hozzá
juk. Készülj hát azoknak elfogadására. Gondold át· életed, tet
te idet. gondolata idat és megtisztulva fogadd e jegyeket. . EJlő bb 
azonba n imádkozzunk. . -

Ketemen tmre . 

• 
• • 

• 
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