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Az Urnak nevében.
(V iritgvasárna pi.)

Alapfge: .. Áldott a Király, ki jön az Urnltk
nevében ... ~. (Lk. XIX. 38.)

Babonás rajongással szeretem a tengert. Vágyam feléje
siet. mint a hegyről lefutó patak. hogy benne. a nagy ismeretlenben örökre megsemmisüljön. Csak egy hívő muzulmán' ragaszkodhatik igy Mekkájához. Rajongó szeretetem mindjobban
mélyül. amióta a sors kegye folytán boldog s szinte minden·
napos szemlélője lehettem a titkok mély vizének ... Alig egy
pár éve még ott álltam a Csendes tenger partján. megbabo-

názva. Örék hosszat néztem. amint

8

toronymagasságra fel-

csapó fehér taraju barna hullámok körülnyalábolják a parti
sziklákat. S közben valami végtelenül mély. elmondhatatlan zenét zugnak felém. Először kuszált akkordok moraja, aztán valami lágy estvéli hang elmosódó hangja, majd kardcsörtetés s
mint duló harci zaj ból kicsapó harsány kürtzengés lüktetett, lobogott a sziklákat paskoló tenger hullámaiban. És a sziklák
visszafeleltek. Érezni lehetett, hogy évezredek üzenetét adják át
az ölelő tengernek. Titokban, hangtalanul sugnak valamit, mint
szomorú völegény vidám menyasszonyának. Mintha nem akarnák kedvét szegni, bár üzenetük át szeretnék adni a vidám
daloló nak. És mi volt a sziklák hangtalan üzenete? Mi IeheteIt
más, mint a föld fájdalmas panasza, jaja, melyet beléje könynyezlek a szenvedő embeiek. A fenséges élményben szinte
megsemmisülten figyeltem ezt a mind tisztábba n kialakuló két
hangot, figyeltem és éreztem, hogy Isten szimfóniába keveri a
természet dalát s az emberiség jaját.
Az első virágvaSárnapi jelenet rajzolódott ki emlékeim fe·

hér vásznán. Igy történt akkor is. Két hangol kevert az Isten.
A pálmafákkal szegélyezett jeruzsálemi uton hozsánnát harsonáz6 tömeg üdvözleiét, a szépségben tobzódó természet tavaszi
ritmusá t és a Mester könnyekben kibuggyanó világfájdalmál.
Meri hogy mély rájdalom volt Jézus szivében, az kétségtelen.
Az irások szerint Jeruzsálem jövendó pusztulása halotta meS'
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a könnyekig őt. A meghasonlott és megátalkodott városé, mely
ridegen visszautasította prófétáit s nem ismerle fellslen ujjmulalásait idejében. Eljön lehál az idő, hogy ellenségei szé-Irombolják úgy, hogy benne kő kövön nem marad. Nincs okunk az
írás szavaiban kételkedni. Lehet, hogy ez a sokat töprengő
názáreti fialal ember jövőbelátó tekintetével reJredezle a nagy

pusztulás kétségbevonhatatlan jeleit, melyek mellett észrevétle-

nül haladt el a felszínen mozgó, hétköznapi ember. De az is
bizonyos, hogy a próféta-könnyek gyöngyszem-prizmáin keresztül a mult is megjelent előtte. A mult, melynek emléke sok
fájdalommal töltötte el. Hite mély volt, mint a tenger, akarása
megdönthetetlen. vágya tiszta és magasbatöró, mini a hókosza-

•

ruzia csúcsok, szeretete forró és elömlö, mini a nyári nap arany
sugá ra. De minden lépését gáncsok kisérték, minden szavát
rossZ indulattal magyarázták. Az emberi ármány. a farizeusi
szőtt ellene. Hihetetlen buzgalommal igyekezett öszszekuszálni az ő egyenes utját, hogy igy ellene hangolhassa a

világ hálót

szüklátókörü tömegeI. Hogy ellenségeivé tegye azokat, akiknek
keresztjét magára vette s gyülöltté azok előtt, akikre egész lelkét pazarolta. Csoda-e, ha fájó multja s hőn imádott városának
e1jövendö pusztulása könnyeket csalt ki a szemébe 7 Még most
is, az ünnepeltetés közepette. Mert kérdem afiai, s épen tőletek
kérdem , krisztus-sorsot hordozó élő emberektől, hogy van-e fá-

jóbb dolog az életben, mint egy olyan multra emlékezni, amelyben alig kaptunk egy megértő kézszorilásl, bízlató vallomást
s egy olyan jövőbe tekinteni, amelyből lelkünk gyönyörüen
megépített várának üszkös romjai merednek felénk?
Jézus a rajongásig szerette Jeruzsálemet. Sokfelé járt. mindenütt otthonosan érezle magát. Istenérző és emberszerető lelke

bárhol tanyát ütött. A megdicsöülés hegyén vagy a bélpoklosok
között, a ká nai mennyegzön vagy Zakeus házánál. De Jeruzsálem mindnél többet jelentett számára. A puszta látására
könny szivárgott a szemébe. A fájdalom mellett ez 8 szent
meghatódottság adja meg a kull:sol az ő nagy lelki momentumainak a megértésé hez. Élelé ben először ill érzi meg a tömegIélek megértő vonzalmának ösztönös megnyilatkozását. Szenl
leckénk magyarázza meg a helyzetet. Ezekben az egyszer ü , de
fenséges szava kban : "Áldott a Király , ki jó az Urnak nevében!"
Az üdvözlő 'szavaknak van némi polítika i meJlékzöngése
js, hiszen Jézust gyakran azonosították a zsidó felszabadító
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messiásokkal. öt azonban ez nem érdekli, küldetésének lénye.
gét az utolsó öt szóban látja megfogalmazva: " ... aki jó az
Urnak nevében I" És ezt a titkos megsejlést a szent város népe
hozsánázza feléje. Csoda-e, ha ó, akit ma megértenek az em-

berek, meghatódotlságában könnyezik? És bámulatos, afiai I
Amig Jeruzsálem egyszerü népe üdvrivalgással fogadja a Mes-

tert, pálmalevelek és virágok hullnak elébe. addig a magas
-papi fejedelmek ácsolják számára a keresztet. Igy keveri Isten

szimfóniába a megertó lelkek hozsánna dalát s a bűn felett
szomorkodó Mester fájdalmát. Örök mementóként, hogy a legtisztább virágvasárnapi örömbe is belevegyül egy csöppnyi üröm.

S ez a gondolat talán végkép elhomályositaná a nap ragyogó
emlékél, ha ott nem állanának ezek a minden időn és emberi

érzésen felülálló, diadalmaskodó szavak: .. Áldott a Király, ki
jó 8Z

Urnak nevében I"

.. ' , , ki jó az Urnak nevében", Jézus elólt sokan jártak a
Jeruzsálem felé vezetó uton a kisebb-nagyobb világi hatalmasságok. Hősök, a vitézség legendáival körülövezve. Szerencse a

lovagok, világhirü kalandorok, a távol Keleten összeharácsolt
kincsekkel s szines, megejló mesékkel, melyeket szabad fantáziával festettek meg s szórlak szét a hiszékeny tömeg között.
Jöttek a szerencse neuében. A római világbirodalom konzuljai
és véres kezű helytartói, királyok, alkirályok, negyedes fejedelmek vakitó pompában, fenhéjázó, egetveró góggel. Kezükben
az elnyomó erö, elöttük a

meghunyászkodó tömeg, messze

mögöttük hulla hegyek és az eltiporlak bosszút lihegó néma
vádja "" Jöttek a zsarnokság nevében, És emléküket megemésztette az idő, nyomuk veszett, mint a homokban járó erna
bernek. Csupán egy fehér ruhás embernek maradt fenn az
emléke s' él ma is sziveinkhen kitörülhetetlenül, aki jöve az
Urnak nevében.
Sokszor gondolkoziam Jézus diadalmas bevonulásán s
minduntalan elém kivánkozott a kérdés : Vajjon ki sugalmazta
a tömegnek az üdvözlés eme találó szővegét. Hiszen a Mesfera
nek nem voltak előre küldött szervező ügynökei. hogya fogadó
bizottságat az apróbb részletekig kioktassák. És mindenek (elett O nem vágyott ünnepeltetésre. A hiusági kérdésekkel tanításának legelején leszámolt. lU testvéreim egy csodálatos belső
megérzésrö l van szó. Az egyszerü nép felfedezi benne Isten
küldöttj ét. Emlékezzetek csak vissza 12 éves korában a jeru-

,
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zsálemi templomban a papokkal mély heszéigetésbe merül s
midőn a kétségbeesett anya hosszú, gyötrő keresés után reátalál s megfeddi, (j igy válaszol: Az Ur dolgaival kell foglalatoskodnom. Ne szidjatok, ne feddjetek. nagyon szeretlek benneteket, de sejtelmesen érzem. hogy van valaki, akit mindenkinél jobban szeretek, az Isten s Ö sokat bizott reám. Már
most hozza kell fognom, hogy elhivásomat méltóan betöltsem.
Az övé vagyok, az 6 nevében indulok neki a végtelen utnak.
Vagy évek multán a kisértőt igy hárítja el magától: Ne kisértsd
a le Uradal Islenedel I Ne hidd, hogy a felkinált magasság,
hatalom és dicsöség megszéclit, mindennél többre tartom a lelket, melyet tőle kaptam, hogy a belőle kiáradó szeretettel fölmelegitsem ezt a fagyos világol. És mindezeknél többre tartom
a mezők egyszerű virágát, melyen keresztül Isten predikál.
lsten üzen. Oh én ragaszkodom e világhoz s az élethez, de
minden gondolatom és te.ttem az Ő akaratja hatja át. Ne kisértsd az Istent, távozz tőlem, hadd vegyem fel keresztemet az

Ö nevében,
Vagy emlékezzetek a Mester program-beszédére, ezeket
mondván: "Az Urnak lelke van énrajtam, mivelhogy felkent
engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szivüeket meggyógyitsam, hogy a
foglyoknak szabadulást hirdessak és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, hogy hirdessem az Urnak kedves esztendejét."
Ugy-e afiai, e szavak lényegét és igazságát nem lehel
belanuini, amint egy csokrot tartó fehér ruhás gyermek betanuJja az üdvözlő verssorokat. Ezeket mélységesen át kell érezni.
Ezek úgy szüleinek a lélek mélyén, mint a kerted közepén
álló barackfa virága tavasszal, mely ma még bimbó, sejtető
igéret, holnap elótted pompázó virág.
A fenSéges eszmék egy pár évvel ezelőtt még csak a
Mester lelkében szendereglek. Lassan átragadtak a tanitványokra
s szórványosan egy pár követőre. S lám ma, az elsó virágv~sárnapján a tömeg, mely csak másod kézból hallhaloU tanításairól, úgy üdvözli ót, mint a mini ezek királyát, ki jő az Urnak nevében.
Milye n boldogság afiai, hogy a király jó. Hogy a virágvasárnap i bevonulás nem egy lezárt történelmi jelenet, hanem
a krisztusi eszmények folytonos és diadalmas bevonulása éle-
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tünk szent városába. lelkünkbe. A Király jó, bevonul . . . Festő.
kinek ecsetjét egyszer megihleti. rabja lesz arca mosolyának,
tekintete delejes vonzalmának. Szobrász, ki márványba leheli
szellemél, leborul saját alkotása előtt. Zenész. ki megkomponálja
tragikusan fenséges életének valamelyik pillanatél, idvezülten
hallgatja az orgonán felbugó akkordokat. Mártir megdicsőülten
lép a füstölgő máglyára. kínos vergödése közepette is érezvén
az ö diadalmas bevonulását.
Áldotl, ki jó az Urnak ne"ében. Bárki legyen, legyen áldotl
Az a szolga, ki reggeli munkáját nem a gazda hangos szitkai·
val, a felindulástól ökölbe szorult kezekkel. hanem az Úr nevéhen indilja be. Az az orvos, ki bonckését az Úr nevéhen
veszi a kezébe, amidőn sebekel vág vagy sebeket gyógyit. Az
•
ügyvéd. ki 8Z Ur nevében véd vagy vádol. a biró ki elitél
vagy felment, a fegyenc. ki most veszi fel vagy rakja le csörgő
•
bilincsét, az Ur nevéhen. Legyen áldott a nép, mely munkaeszközét pacsirta szónál veszi kezéhe s estéli h8rangszónálleemelt föveggel az O nevében rakja le. Legyen áldott a határ,
hol az Urnak nevében munkálják az ősi rögöt, az ország, ahol
nem az elfogult faji gyúlölet, lenéző és megaiázó zsarnokság
•
jegyében. hanem az Ur nevében kormányoznak alaUvalókat.
Legyen áldott minden ember, ki felismeri a virágvasárnapi igazságokat s lelkébe zárja a diadalmasan bevonuló krisztusi
szellemet.
Áldott is lesz, aliai. És csak akkor lesz áldott, mert, akkor
eltünik a föld panasza, jaja. Csupán a természet szépségben
dobzódó dallama s az örvendezők hozsánnája marad meg s
vegyül egy szent hArmóniába. Ámen .
•

Az utolsó mondat problemája,*
(Nagypénteki.)

Alapíge: János XIX. 30 ...... monde Jézus : Elv€geztetelll Es lehejlván fejét. kibocsálá lelkel".

A szavak. az ablaküveg, melyen keresztül valakinek a
lelkébe láthatunk. Melyen keresztül napfényre kerül a belső
• Reményik S.6ndor : Egy eszme indul c. köl e té bő l.
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ember kendőzetlen őszintesége. titkolt szándéka, publikánus
alázatossága, farizeus gőgje. A szavak: a tanu, ki a világ itéló·
széke elölt avatottan vagy avalatlanul. hittel vagy hitetlenül
vallomást tesz rólunk. Jónak vagy rossznak, tisztának vagy
bünösnek állit be bennünket. A szavak: letört lélek darabok,
melyekre jellemünk minósege, nagysága és törpesége, szilárdsága és gyöngesége (élre nem érthetően van felirva . A szavak:
áldás vagy átok. szeretet vagy gyűlölet, megnyugvás vagy ZBvar, bizalom vagy félelem , aszerint, hogy kinek az ajkáról fÖPpennek el, kinek fl lelkét tükrözik vissza. A szavak: a relhasadt
mélység, melyhe a már megtörlénl és folyton folyó világtörténelem szakad bele. Ragyogó vagy kopottas foglalat. melybe
az értelmes lét egésze vagy egyes részei vannak beszoritva.
Az első nagypéntek és az örök nagypéntekek történele
is szavakba van foglalva. És csupán egy szó ba. Ez a szó elmond mindent, ami akkor történt és ami szakadatlanul ismétlődik azóta. Mert nem tudjuk. hogy miért. de folyton ismétlőd
nek a nagypénteki go lgotás napok. A szó puszta bemondása
némi zavart kelt bennem. Nem tudom harsány hangon hirdessem-e ki vagy tördelve, mintha koporsó mellől mondanám vagy
szorclinóval, mintha világ-titkot súgnék boldogan, hogy nagypénteken az égen, a lelkekben és fi virágon egy szó remegett :
.. Elvégeztetett". Ez a szó, hogy úgy mo ndjam, kivívta a nagypénteki nevet. A világtörténelem legszomorubb és legfölemelőbb drámájának leli a foglalatja. Több ennél. jelentősége.
lényege.

• • •

Három hangsuly emeli ki a szó különös értékét s e három hangsuly köré csoportosulnak a nagypénteki világ-dráma
eseményei.
Az első hangsuly a Pílátusé. Érdekes megfigyeln i ezt az
emberI. Büszke római polgár, ki háta mögött érez egy egész
világbirodalmat. Néplázadástól nem kell tartania, jóllehet a tömeg bomloUan üvölt. De ha szükség, lecsendesíti azt a jó római
bakó. Nagyszerüen bevált rendszer, melynek hatásába n bizni
lehel. Elnémított ez már sok lázangó ajakat s kettétört már
sok hajthatatlan derekat. De Pilátus politikus is. Taktikázik.
Szereti. ha Rómából vállveregető dicséretek jönnek, amidőn
sikeresen elintéz egy-egy kényes kérdést. Hisz minden ilye n
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alkalom

lépcső

a nagyság relé. Szereti megadni a császárnak.
ami a császáré, de a népnek is, ami a népé. Istenem t ö is ember,
kit meg-megfog a népszerűség bódító vágya. Az ö lelké I is megejli
a piszkos utcai tömeg hizelgő üdvrivalgása. Hogy mi rejtőzik az
éljenző hangok mögött, ne kutassuk. Virág kell csak, ha vérmezőn nőtt is s talán ez esetben szebb a színe, mámarosabb

az illata. Ünnepeltetés kell, ha gyűlölettöl megmérgezett szív-

böl jön is. Ma azonban egy szokatlanul nehéz feladat elött áll.
Latba-vetve minden tudását és a fennforgó érdekeket, nem képes

döntést hozni. Kinosan töpreng a kérdés felett. Elötte áll egy
fehérruhás fiatal ember, itéletre hurcoltatott ide, de ö képtelen
itélkezni felelte, mert nem találta bűnösnek. A tekintete, egyszerü,
de rendkivüli megjelenése, különös és határozott beszéd-modora
kínos zavarba ejti. Nem volt még egy ilyen emberrel dolga.
Nem rajongó és mégis valami különös ragyogás van a szemében, nem fegyenc, kit a börtönök iszonyú kínjai gyötörtek
s mégis mérhetetlen fájdalom van kirajzolódva az arcán. Ár-

tatIan s mégis olya n nyugodt, nem méltatIankodik a bevádolásért, nem kér, nem könyörög. S bár közönséges polgár, egy

názárethi ács fia, királyi méltósággal álI elölte . .. Kint a nép
mind zajosabb lesz. Követeli a vádlolt életét. Döntenie kell.
Megmentő gondolata támad. A népre bizza a döntést. Jézust

kivezeti az erkélyre, a nép elé és harsányan elkiáltja: "Ime

az ember l" Figyeljétek meg jól a ruháját, a lelkét. Én nem
találom bűnösnek, ám ti lássátok I Közületek való, ha bűnös
a ti szemeitekben, méltó a büntetésre, ha ártatlan, vére a ti
lelkeitekre szárad. ..Ime az ember l" A törvény nevében viszszaadom öt néktek. S aztán boldogan siet be az erkélyről.
Szinte ragyog az arca. Ez a kínos ügy elr;égeztetett. Mélyet
sóhajt s lelkiismeretkönnyitön kézmosást rendez.
Ez a Pilátus hangsulya. A mi lelkünkben ez a hangsuly
örö~ kérdőjelként marad meg, úgy áll ott, mint egy befejezetlen torony. "csonkán , félelmesen , kegyetlenül." A nagy feladatok megoldása elől riadtan menekülő ember magatartásának
fájó tanulsága gyanánt.
A második hangsuly Q népé. A tömegé, mely Jézus életére tör. Ha felületesen szemléljük a tarkán hullámzó tömeget,
érth etetlennek és eltaszítónak tünik vérszomja, vadsága. Érthetetl en és vad, mint az erdő tüze, melyet egy könnyelmüen eldobolt égő gyufaszál lobbantott lángra s most őrült lobogásban
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végezni akar az erdő égfelé siető fájával. A fával mely a tűz
áldozati testvére. Lehel, h ogy ez' a valóság a Hai. De enn ek a
tömegnek sok számonkérni va lój a van Jézus tó!. Jézus közöt-

tük

nőtt

fel. Az

ő vérükbő l,

volt. S mégis mindann yiok

ő testükből és lelkü kböl való
fölé n őtt. M egirigyelt magasságo t

az

éri el. Az átlag élet pedig csak az átl ago t túri. K alirorniában
van egy érdekes cserje, a mérges tölgy. A hatalm as tölgyek
korcs rokona. Ez a cserj e, ahol tanyát ver, elnyo m minden más

növényi s leveleiben csalá n ná l kegye tlenebb mérget tartalmaz.
Mintha így ak arná ulánpótolni, megbosszúini átlagos korcsságá f, a hatalmas töJggyel szemben. Ilyen a nép. lenyakkazza, ki
nálánál egy fej jel magasabbra nő. K inek az álma és elképzelése évezredekre megelözi az övét. Végez vele, hogyha bír vele.

Neki azon ban ez a futó pillanat fontos, az érzékekkel felfogható
látvány s bosszúja véget ér... Elvégeztetett ", Iih egi kielégülten.
Jézust egy másik számonkérés is terheli. Ö az, aki meg-

bolygalja a mult igazságail. Érintetlen szentségek ezek. Örökre
lefektetett törvények, melyeket csak levetett saruval közelíthet
meg az ember. És Jézus nemcsak megbolygatja ezeket. hanem
egyi két- mási kát el is ve ti. S vala mi emberfeletti magasságból
hirdeti: "Hallottátok, hogy megmond atott a régieknek ... Én
pedig ezt mondom nektek." Én, a ki egy vagyok közületek. Ez
istenkáromlás a nép sze mében. De talán még enn él is sulyosabb és sértöbb az, hogy Jézus a rcukba sujtj a a jelen bűneil.
Súlyos ökölcsapással szétzúzza a hamis tükrö! s eléjök tartj a azt.
mely visszaadja a valóságot. .. Gonosz k ígyó k fajzatai", ti "festett
koporsók ", álnok, csúszó-mászó, roth adt lelkü emberek. mennydörgi a Mester a farizeusok felé. Milyen kegyetlen igazság ez
aHai I s milyem mélyen sértő I Elfeledni egykönnyen nem lehet.

Itt van az alkalom, pontot kell tehá t tenni ennek a különc és
vérig sértő embernek az élelére. Meg kell szabadítani a társadalmat, el kell némítani ezt a túlhangosan kiabáló és túl-igaz
lelkiismeretet. V issza kell állítani a régi jó idő ket és körülményeke~ melyekben befelé sirt az ember, de kifelé mindig ne~etett, . önmagának beis merte, hogy b ű n ös, de kifelé a szentet

Játszotta , befelé káromkodott, de kifelé imád kozott, befelé fogCSikorgatva szidta a Világot, az Istent, az embert, de kifelé
alázatosan térdelt.
Számon kell kérni, áh sok dolgot kell szá mon kérni ettől
az embertől. S a legbiztosabb számonkérés, ha elvesszük tőle
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az életet. Ezt a fájón szuró szálkát. mely nemcsak szemünkbe.

de a lelkünkbe is belehasit. "Feszítsd meg I Feszítsd meg I"
Csapott

ki

a

számonkérő

bosszú

a

tömegböl. S amikor a
bosszú kielégülten elhallgatott, egy titkos érzés suhant át a tö·

megen, egyel nem mondott vonás rajzolódott ki az arcokra :

"Elvégeztetett. "
Ezt a tömeget jól ismerjük a világtörténelem szinpacláról

és az életünkből. Ott van ez Athén piacán, midőn a demagógoktó! félrevezetve. a győzelemből hazatérő Miltiades életét
kéri. midőn Konstántinápoly utcáin egy joUáért halomra gyil-

kolja egymást, amidőn a francia forradalomban a nyaktiló alá
hurcolja legjobbjai! és igy tovább, amidőn napjainkban félreérti vezetőit, megkövezi a prófétáit, meggyalázza szentjeit. Mincleriegyes szinen. mindenegyes alkalommal kielégülten biztalja
önmagát: "ElvégezteteIt. " És elfelejti, hogy az eszme, amelyert
a nagyok meghaltak, tuleli az időket. Hogy csak a testet lehet
megölni, de a lelket nem.
A harmadik hangsulyajézusé. Tónusa csendes, inkább
részvétel-keltő. A keresztfán szenvedő ember hangsulya. A végtelen megbocsátás és végtelen megnyugvás hangsulya. itA munka,
amely rámbiztatott, elvégeztetett." Alig három esztendő s ezalatt mennyi könny száradt fel, mennyi fájó lélek talált felgyógyulásl, mennyi megfáradt felüdülést, mennyi bünös, mennyi
tékozló talá lta meg a hazatérő utat. alázatos az irgalmasságot,
gyönge az erői, , hitetlen a muslármagnyi hitet!
S találja meg ma is, ez itélet napi időben. Milyen végtelen boldogság örök álomra szenderülni e szó megnyugtató
visszhangjával : "Uram, a rámbizolt munka elvégeztetett." Lehet,
hogy nem úgy ahogy Te akartad, ahogy a világ várta, ahogy
é n álmodtam és elterveztem ifjuságom hajnalán. Sok kimaradt
belőlük, sok szétmorzsolódott a meg nem értés malomkövei
között, sok kiégett, elkallódott az útszélre hullolt magvak sorsán.
Mégis, amit reám biztál, a legteljesebb tehetségem, a legtisztább
jószándékom, a legőszintébb imádságom közepette elvégeztetett.
Egy szó, az utolsó szó, három-féle hangsulyban, háromféle életet példázva. AHa I vajjon melyik hangsuly vegyül a te
nagypénteki hangulatodba ? Gondolkozzál I Mert ettől függ,
hogy reád ragyog-e az örök husvétok, nagy vigasztalódások
haj nala. Áme n.
•

•
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Husvéti evangélium.
Alapíge: "Mil keresitek a holtak közölt az

él ő l?

u

Nincs itt, feltilmed oU (Lk . XXIV. 5. 6 a.)
•

•

Krisztus élettörténete világirodalmi szempontból a nagy
klasszikusok mellé álJilhaló. Drámája a maga fenségében és
Iragikumában páratlan. Különösen az utolsó napi események.
az utolsó felvonás mozzanataiból kidomhoruló akarata fogja
meg lelkünket. Amint az egyik nagy gondolkozó megjegyzi:
"Szá.nalmasságra s borzalomra az egész görög tragédia körében
nincs hozzá fogható." Mert van-e megrázóbb élmény, mint a
bűntelent szenvedni látni s ezt hangos tilta kozás nélkül elviselni? Krisztus pedig bűntelen voll. lelke mélyéig makulátlan.
Hisz egész élelén át egy gondolatnak volt rabja, egy hatalommik szolgája, egy törvénynek a magyarázója: a szeretetnek.
Egy különös szeretetnek. melyet a költő igy fejezne ki:
J ::s igy rendeltetet! :
Hogy ne lehessek s oha senkié
És ne lehessen enyém senki se.
És legyek mégis 6 mindenkié
És legyen enyém az egész világ".

S méqis kereszthalálra itélték, mert szeretetének lényegét
ft világ nem értette meg. Közben a kegyetlen sors gondoskodott,
hogy az utolsó órák tragika i fensége elérje a legmagasabb
fokot. Emlékezzetek csak vissza, az utolsó vacsoránál amig
szétosztja a megtört kenyeret, az örök testvériség szimbólumát,
vele van egy a tanitványai közül, aki pénzért eladta öt. Vergödése a Getsemané kertben, vigyázatlan, alvó barátai, ujra a
csaló tanitvány, ki csókkal árulja el. A másik lanitvány Péter,
aki még hisz benne, ragaszkodik hozzá s akire ö mint sziklára vélte felépiteni az anyaszentegyházat, riadtan megtagadja
kakas-szókor. Rettenetes elhagyatottságban a katonák kezére
jut. kik durván megkötÖZik, megostorozzák. Pilátus kézmosása,
a tömeg .. feszitsd meg" kiáltása, a fájdalom koronázási jelenete, ft kereszt vonszolása, a nevető, köpködő, durva esöeselék, a keresztrefeszítés kél gonosztevő között, a ruháiéri koe•
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kázó katonák. fl borzalmas halál. fl világi roda lom legmegrázóbb drámáját elevenílik fel szemeink előtt.
"Elvégeztetett" nyilalik bele az ember lelkébe fl gondolat.
Aki elbukott, annak nincs joga fl feltámadásra. Végzete az
örök feledés, örök enyészet.

Elbukol! ... de vajjon Krisztus halálát lehet-e elbukásnak
nevezni. Nem I viharzik felénk fl megbizonyosodott keresztény
hit. Még a természet, a Krisztusi-dráma eme csodálatosan ta-

láló háttere is tiltakozik ellene. Nagypéntekre gyászbaborul 8Z
ég, de husvét reggelén felsüt a nap, az örök megujulás ragyogó
szimbóluma. Husvétkor feltámadásra készül a természet és a lélek.
Ma a sirvilág lakóira gondolunk s érdekes. afiai, még sem
vágyunk a temető felé. Valami. elmondhatatlan érzés vissza-

fog az életbe, ahol minden ujra születik vagy folytatodik. Megilletödve állunk meg udvarunk sarkában pompázó virághabo-

rult kórtefe előtt, testünket átadjuk a nap bizsergető csókjainak,
lelkünk a szin-csodák világába merül. Most nem gondolunk
arra, hogyakörlefát szokszor jég verte, fagy puszlilotla, vihar

megtépte s lombjálól minden

ősz

szivtelenül megfosztotta. Most

csak ezt akarjuk látni s örökre a szivünkbe zárni, ezt a min-

den megpróbáltatásokon diadalmaskodó virágbaborult isteni
csodát. Talán megkönnyezzük a vihartépte. lombjavesztett kör-

tefát, hisz sokszor önmagunk sorsát látjuk benne, de lelkünknek hitet, bizalmat, reménységet ez a feltámadó fa ad. Ez zugalja felénk fehér virág-szirmain a husvéti evangéliuma!: "Mit

keresitek a holtak között az élőt?" Keressétek őt a feltámadásban l Ami romlandó volt a fában, az elpusztult. ami haszontalan. az elszáradott, ami múlandó, az az idő martaléka lett. De

-

meghagyta az Úr a leglényegesebbet, az élelnedvel benne,
mely mámoros lüktetésben vágtat a kéreg alatt s az ágakon
minden tavasszal fehér virágot és zöld lombot hajt.

"Mit keresitek a holtak között az élőt?" Teszi fel a kérdést az egyik őr a kisirt szemű asszonyoknak. S azok még

fel sem ocsudnak a meglepődött csodálkozásból már feleletlel
egészíti ki: .. Nincs itt, feltámadott." S tekintetében tovább ma~
gyarázza a Jézust keres őknek, az, a mi itt van, az összetört test,
a legyőzött porhüvely, mely a z örök törvények szerint porrá
lesz ~ az a nyafQld keblében. Olya n ez, mint elcsendesedett ló
vize duló viha r után. Egy kibékült, megsemmisülö lélek·sátor.

melyböl elszálltak a~ álmok, a vágya k, az a karások, Ez iti a
,
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ha lott. de ne keresétek öt e kihült ha mvvederhen. Ez nem ő .
Ú nincs a ha lolta k közö lt. Ha ta lá lkozni a ka rlok vele menjetek vissza az élők világá ba. És megta lá ljá tok őt a tóparti vi rág
derüs mosolyába n, melyen keresztül a csüggedőknek hitet prédi ká lt, az országuto n haladó e mberek látásába n. kiknek szemét felnyitotta az é let-titkok megismerésére. a szegény gazdago k és ti gazdag szegények boldogság-ta nába n. az a lá za tosak
tiszta szivé ben. a megbocsájlók kegyességében, az éhes lelkek
kielégilésébe n. a gyászolók megvigasztalásába n, az elesettek
és gyönge gyermekek rele me lésében, az elfá radta k. a nyomorultak á lmában, a minde nn api ke nyere t kérő k imájában. Ez itt

az elbukott. a legyözött ember. ott az a feltámadó, diadalmaskodó lé le k. Ti még hozzá vagytok nőve ehh ez az e mberh ez,
ak inek ha lá l-tusájáná l jelen voltato k, még túl mélyen él be nnetek a fájdalomtól e ltorzult arca, véri verej tékező ho mloka,
utolsó kimulása. És a midő n a keresztróllevé te tté tek s koporsóba ' tevétek, belétek sujtott a gondola t, hogy ó nincs többé,
hogy ól örökre elveszíteUétek. De elj ön az idő, a mikor a köny-

nyektöl elhomá lyosu lt lá tásotok meglisztul, az elvesztett em ber
vonásai elmosódnak, és reáta láltok az örökkön élőre. De ne m
itt, a sirvilág la kói között, hanem az éle tben. "Mit keresitek

a holtak között az élöt? Nincs itt, fe ltá madott."
E szent husvét reggelén, ha azonos a ha ngula tun k a sirfelé siető, könnyező asszonyokéval, figyeljünk csak a husvé ti
evangélium vigasz ta ló üzene tére. Ha úgy érezzük, hogy minden t elveszítettünk, gondolkozzunk, vajjon ne m a z fáj -e nekü nk,
a mi mul a ndó érték az é letünkben, a mi elveszíthető? Reményi k
Sandor a ra ny foglalatba kivánkozó verssorai jutna k eszembe,
melyek talá lóan fejezik ki gondolataima t. A költő a mi sorsu nkat irja le, a mi kesergő lelkünk hangula lá t :
" Az ország elvé tetett

tő l ü nk.

Elvétetett a hate.lom.
t:s a dicsőség is elvétetett .. .

És mégis . . .
Az orszilg megmaradt.
Ö nem fl földi ország.
A szemfedös. a könnyel éztototl
Nem a z, nem az I . .. -

E9Y da ,ab ég, esz ményeinknek országa.

.. es megmaradt a hatalom,
Nem a kard élén csillanó erö,
A kard, az eltörött.
Nem az ágyuk torkából ásiló,
Az ágyuk hangos lorka néma Jön,
Nem tűzben, vérben edzel! vértezet,
Elvette tőlü nk azl a végezet."

De megmaradt a becsületes, tiszta lelkünk és a lélek mély.
ségeiben adatott nekünk örök menedék s nekünk ez elég I
.. es megmaradt a dicsőség is.
Ó nem az oktelon kevélykedés,
Világ szine előll hetvenkedéS I
Nem e cifrálkodó megyarkodás,
Ez mas, ez más,
Nagyon nagyot zuhantunk.
De megmoredt 6: büszke öntudat. , ,
A mi öntudatunk."

Imádkozó, munkás emberek oagyunk s azok is akarunk
maradni. S ez a mi kisajálithatatlan . örök dicsőségünk. Ezt
nem veheti el tőlünk semmi sem. Mérhetetlen vigasztalódás ez
úgy-e, kese rgő testvérem? Ugyanakkor értelmes megmagyarázása egy nagy igazságnak. Sohse' keressük az örök értéküt a
muló érlékek között. Ne keressük a holtak között az élót. És
sohse' keseregjünk azon, ami elveszett, hanem forduljunk ahhoz,
ami megmaradt, ami feltámad, túl·élve az idóket.
Van egy másik vigasztalása a husvéti evangéliumnak, afiai I
Minden elesett embernek, legalább egyszer, lsten alkalmat nyujl
arra. hogy ujra talpra álljon. A jégverfe virágra is mosolyog a
sZivárvány s gyógyitó harmalot hullat le az ég. Minden lezuhaol
lélek még visszakapaszkodhalik, ha lelke tele van hittel és jóravágyó akarással.
Minden nagy eszményt kereszthalálra itélnek az embrek,
de ha az át van itatva krisztusi lényeggel és tartalomma l, győz
a halálon, sót hatalma gyarapszik, mini az irlásokban gyökerei
vert virág.
S végül. életünk apró eseményei nem szakadnak bele a
sirba, a küzdelem. a verejték. jó cselekedeteink, kis alkolásaink.
ha át is alakulnak, de tovább élnek, minI itI-olt felbukkanó
ha bfodrok az éleI folyamában. Lelkünk reájuk nyomja bélyegét. be nnük marad. És az életben marad elköltözött kedveseink
emléke is, kiket csak látszólag szakHolt el a sir mitólünk. Csak

az irás szavaira figyeljünk és
ben, otl a test van, a földdé
ban, mi közöttünk. És ha az
vonás, törhetetlen hit, meleg

ne keressük öket a temetőkert
vált por, hanem az élők világáéletökben volt valami krisztusi
szeretet, akkor bizonyára reájuk

találunk.
Husvéti evangélium, vigasztalásunk örömü ze nete I Istennek
drága ajándéka. légy a miénk, hogy árván, sorsverten és koldusszegényen lehessünk m egd icső ültek és gazdagok I Ámen.

A szív oltárlüze.
(Husvét utánU

Alap;g., Lk. XXIV. 3t-32.
A zsidó nép vallásában és go ndolkodásá ba n nagy szerepet játszolt a tűz. Jelképes érté ke életük ezer változatában szinesebb és mélye bb larla lma t nyer. Lénye eggyérolyt életükkel.
Pusztai vándorlásuk a la It. ha reájuk borult a sőtét alkonya I,
a lű z melengelte rel didergő testüket. a tűz védte meg nyájaikkal egyült reájuk orzó renevadaktól. Máglyákra rakolt áldozataika l a tűz oldolta rel s onlolta szél a röldön a terjengő illa101. vagy csapta rel a csillagok relé. Sok mély go ndola Ina k
eredőj e lelt a tű z . Az összegyüjlölt rőzsecsomók közt felkigyózó
apró lángok, a konzumáció eme fénylan ui az élet mulandóságára, ső t megsemmisülésére emlékeztetlék az elmélyüini tud ó

embert. Valahol a lűzbe bámulva zokog rel a zsoltáriró borus
lelke: "Megemészlelü nk a t. haragod által". De a lűz nemcsa k
emészt, hanem ti sztít is. H atalmas bozó toka I, ahová nem ha-

tolhat el emberi kéz. letarol. hogy helyet csi ná ljon egy új tavaszi fakadásnak. A lélek valami tudatalaIti lársi lást eszközölt.
amikor Jehovát, ezt a kegyetlenül purifikáló Istent, ki megbünteti az atyák vétkeit a fiakban hetediziglen , az égó csipkebokor
lángjaiban jelenteti meg Mózesnek. S vajjon nem ugyanezen
gondolat jut·e kifejezésre egy másik képben. ahol a hadak Ura
tü z oszlopban jár népe előlt? Világosság a söté tségben. MéIyebben kifejezve, elü zöje, megse mmisítőj e az éjszaka leple
alatt reájuk tö rő szellem-árnynak. A lüz és lsten be világítj a,
megtisztítj a a vándorok hosszú utját.
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A tűz hatása titokzatos. A fellobbanó pásztori úz mellett
észrevétlenül megpezsdül a vérünk, kigyúl az arcunk. Isten halása époly titokzatos. Azok. akik közelségében élnek, belső,
nagy. átütő lánggal égnek. mini Mózes a Sinai hegyen. kinek
arca, az irások szerint, sugárzott. "mivelhogy Ű vele szólott".
Ez a belső. titkos láng, az evangelista szerint a szív gerjedelme,
a szív oItárlüze. amiről elmélkedni szeretnék veletek, anai I
Jézus halálával nagy, megpróbáló idők következtek a tanitványokra. Elszakadt a titkos fonál, mely összetartá öket, ketté
tört a lépcső, melyen ft csüggedésből a hit birodalmába jártak,

szétromboltatott a hid, mely hullámzó életfolyamuk fölé épült,
Gyászba borult , az égbolt. összebujva könnyeztek a virágok,

elhallgattak az ég dalosai. Riasztó csend támadt. És ebben a
csöndben mind hatalmasabb árnyakat öltött a kereszt árnyéka.
Súlya mindjobban reánehezedett a megriadt lelkekre s messzeüzte öket, szétszórta a világba. Beteljesedett az irás: "Megve~
rem a pásztort s elszélednek a nyájnak juhai". Csatát vesztett
férfiak , aratásra megérett , jégverte kalászok az élet mezejéröl.
félelemmel járnak faluról falura. Cél nélkül ődöngenek a poros
országutakon, mint valami hazátlan csavargók. Mi célt. mi ér~

telmet találhat az életben ez a szolga, kinek gazdája halálában mindene odaveszett? Loboghat~e túz a tenni~akarásra az

olyan tanitvány lelkében, ki mesterével mindent sirbatemetett?
EI-kiszakadni tehát a világbó!. az emberek közül, még a meghitt, kis csoporttól is elválni, egyedül maradni, magányba vonulni a rájdalommal. A megsebzett vad maradék erejét össze~
szed ve, indák alá vagy bozót sűrújébe vonszolja lankadó tes~

tét, hogy fájdalmát elrejthesse a világtól. Hogy kínjairól csak
egy kö nnyező ibolyaszál vagy egy megszánó hulló falevél ve·
gyen tudomást. Az összeroppanó lélek szintén a magány után
vágyódik, ha reázuhannak a gyötrő szenvedések. Nem jó ilyen·
kor senkivel találkozni, hiszen ismet:Sseink. barátaink minden
meghitt mosolyábRn, kézszorilásában egy újabb fájdalom rejlő·
zik . V alamire emlékezünk. A tizenkettő külön-külön önmagában
akarta elviselni a veszt eséget. Csak ezen a helyen emlil az
evangélista két tanitván yl. Két ágról szakadt. árva lelket. kik
igazán érezték az elhagyatottság nyomasztó súlyát.
,
Pedig ha mélyen belenézünk lelkünkbe. mint a buvár a
a tenger vizébe. a tanitványok nem voltak annyira egyedül.
Bárm ennyire igyekeztek megszahaclulni a megelőző napok ha..
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tásától, nem hirtak. A sok rossz emlék közölt magukkal hurcoltak egy pár feledhetetlent. A mester szomorú tekintetét. . A z
utolsó vacsorai jeleneteI. Szájukban maradt az íze a megtört
kenyérnek, ajkukon ége tt fi kehely érintése , lelkükbe zsongott
az örök husvélok igazsága : "Én élek .. " Valóban. aeiai, ki tudná
végül megmondani. hogy mi melege bb egy éló ember testi je-

lenléte vagy egy halolt ember emléke? És melyik élöbb : az
alak, melyet lát az ember, vagy az emlék, amely visszajár?
És ha megkérdezzük a tanítvá nyoka t, melyik világhoz ragasz-

kodnak erösebben, a hhoz-e, melyet elveszíteItek Jézus haláláva l. vagy a hhoz·e, a melye t megta lá ltak ? .. világos a felelet. Úgy éltek a Mester körül, mint a vad szöllö indája a
tölgyfa körül. Remegve kapaszkodta k beléje, ha az élet viharai zugtak fej ük felelt. Az ö életéböl meriletlék hitüket, minden
tudásuka t. De mit ért meg az inda a tölgy koronájának su ttogásából. lényének titokzatosságáhól. Mit ért meg a magasságok

felé törésböl, a fényból, a hajna li égalj derengéséból, a napnyugták arany visszaneveléséböl ? Mindez titok marad, mig a
tölgy áll fe nségesen. És Jézus va lósággal fö léje n őtt ta nitványai-

nak. Örök tit ok marad t elótl ük. Az irások is bizo nyilják. CaezareR Filippibe n kérdi tőlük: .Minek monda na k enge met az
emberek 7" .Némelyek lIIésnek, mások Kereszteló Já nosnak,
vagy egy a próféták közü l." Mondjá k ók s ha ngukból kiérzik
a bizony talan ta lá lga tás. Jézus most Péterhez fordul : .. És minek mondotok ti engemet 7" .. T e vagy a Kriszus, az é lő Isten
fia I" Dekla mál Péter heves, kitörő gesztussal s érzik, hogy hangjában nem a biztos emberismeret, hanem a pillanatok tüze
ég. Valami nem tetszhetik a Mestern ek, meri tanitvá nya inak
megtiltja, hogy erről bá rkinek szólja nak. Nem, eze k az emberek nem értik a töruényl, amelye t ö betölteni jött, a füzet,
amelyet támasztani aka rt, 8Z országot, a m e lyről an nyit példázgatott. Jó halászok ök a lélek folya mába n, szorgalmas szöllő
munkások az lsten mezejé n, de valami velök jött a mulljukból.
valami, ami szinte idegenné és érthetetlen né teszi el őttük lényét és tanilásainak értelmét. EI kellett vesznie, meg kellett
halnia. hogy igy pillanatnyilag kiszakadva személyes halásának varázskörébő l . reáismerjenek, ii!:azi lényé t felfedezzék. Az
a lj ban lévő ember csa k akkol tudj a igazán értékelni, hogy mi
a CSÚCsra hágás. ha már egyszer maga is megbirkozoll vele.
H a már egyszer neki is veresre törték lábát a lefelé guruló ka-
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vicsok. ha verejtékezett arasznyi föllebjulásért s sokszor csüggedésbe eseti a sikertelenségek láttán. Jézus a kiteljesedeU élet...

hegyormot elérte és ebből a széditó magasságból szemlélte
fáj ó sorsukat, élelüket. Nem csupán szemlélte, hanem éHe. So.
kal és mélyen kell szenvedni. sírni, szerelni, sokat és mélyen
kelJ örülni annak, aki elakarja érni a jézusi magasságokat. A
tanilványok élele a nagypénteki tragédia után s szomoruság,

elhagya tottság, de a reáe mlékezésből lakadó hit és reménység
hatása alatt a jézusi utirá nyvonalat vette lel. Amidőn azt hitték,
hogy örökre elveszítették, örökre reátaláltak. Az irások szerint:
. Megnyilatkoza nak az ő szemeik, és megismerék őt" . Idáig a
legteljesebb fizikai közelségben éltek vele. Elkisérték vándor
uijain, ha llgattá k tanitá sait, az igazi boldogságról, magvetésről.
szolgálatról, kö n yörüle tről. megbocsátásról, vele voltak a káneai
mennyegző n s az utolsó vacsorán, felkisérték Jeruzsálembe s a
Golgotá ra. Láttá k szeliden örülni, haragra gerjedn~ szenvedni
s megdicsőülni. S mégis valamilyenképen titok maradt előttük.

Olyan volt, mint a Déli-sark vagy a Mont-Everest, melyet merész pilóták megközelitenek vagy át is repülnek, de lényegében á tkutatni ne m tudna k. Hiányzik valami a technikai lelszere lésből, most egyből vagy másból. Hiányzik a kulcs a titok
meglejtéséhez . . Igy volta k a ta nitvá nyok . .. De most. . • Megnyilatkozának az ó szemeik és megismerék őt. Nem a fizikai
e mbert, ha ne m a szellemit. Az eszme testet öltött, a gondolat
kilormálódott bennük, a tanítá s lényeget nyert, az ország kibontakozott. Megismerék őt. Szivük oltártüze gerjedezni kezdett.
Sietni, tehá t. Emma usba I Nem elszala dni az emberektől , a viII

láglól. hane m vissza az emberek közé. Elm ondani. kikiáltani,
hogy csoda történt az uton, megnyilatkozának az ő szemeik és
megismerék öt. Reátaláltak az igazi Jézusra. Ime itt hozzák őt
csüggedö szivükben, most hittel telten. Kipirul az arcuk, kigyúl
a szivük oltárlüze. szélszórni hát e lángoka t. Tüzet tá masztani ,
az ö tüzét, hogy világánAI vissza nyerj ék látásukat a lelki vakok
s meJegénél éleire támadjanak a lelki nyomorultak.
H ogy megértsétek a lanitványok lelki hangulatát, személyes
lapaszlalalokra kell rávezeinem figyelmelekel aliai I Emlékezze·
te k csak vissza kis gyermekkorolo kra. A pa ttogó kályha füzé·
nél nagyapátok beszélt régmult nagy időkről. Legendás korok
színes egyéniségeiról. Lassan roly belőle a szó. de mindenegyes
sza vának höje. súlya vo lt. M indenegyes mondatból egy eleven
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alak bontakozott ki. t:It, mozgott körülöttetek. Percek multával
egy nyüzsgő, zsongó világot varázsolt elétek. Arcotokat parázs
pír öntölfe el, amint közelről figyeJtétek 6Z élő alakokat. Valami eleddig ismeretlen melegség ömlött el rajtatok, mind forróbbá. cselekvésre lendítőbbé vált bennetek. ' Szerettelek volna
olyanná lenni, mint egyik vagy másik a hősök közül. Szerettetek volna kardot rántani s lesujtani a galád ellenSégre. vagy
mérföldes csizmákkal átgázolni 8Z akadályokon, hogy kiszabadítsálok a fogságban sinylödö szépséges királyleányt. Ö
már nincs köztetek, a mesék világát magával vitte a sírba.
De veletek hagyott magából valamit. Valami átütő melegséget,
emlékél azoknak a feledhelellen pillanaloknak. Ha ezekre gon·
doltok, most is kigyúl a~ arcotok, hevesen ver szivetek, szent
geriedelmekkel lellen. Es csak mosl, igy az idők lávlalából.
ismeritek igazán őt s értitek meg a mesék rejtett lartalmát. Csak
most tudjátok, ére It ésszel s lalán deresedő fejjel, hogy a mesék világa maga az élei s ti vagytok a hősök: arasznyi Iéiért
verekedő emberek. Most érzitek, hogy a szív gerjedeime nélkül gyáva, megriadt, menekülő emberekké lett volna az élet.
Ö gyujlolla fel szívelekben a hősök megbecsülésének lüzél,
hogy e belső lűz állal hősökké avallassalok. Igy küldölle lslen
a hősök hősét, Jézusi, hogy kiváltságos élelével, példaadásával s
feledhelellen emlékével lanilványokká legye az ő kövelőit. Erre
a gondolatra értek rá az Emmaus felé tartó tanítványok.
Egy, a fentivel párhuzamos gondolat jut kifejezésre Sie nkiewilz halhalallan .,Quo Vadis"·ában. Péler menekül Rómá·
ból. Titokban szökik, min!, ki a harcát jó előre elveszítette s
csupán maradék életét menekíti. Egyetlen gondja, emlékek nélkül , mult nélkül távozni. Az országúton tart, mély a csönd, de
lelitve a környezet. Lelke mélyén s a néma csöndben, mint
süket támákban, nagy robbanások alusznak. HirIelen fényesség
támad körülötte. A fényből egy vérző szívű férfi alakja bontakozik ki. Ismerős hangon szólilja meg: "Uram, hová tartasz 7"
Remegve áll meg Péter. Ez a hang olyan meleg, az alak olyan
ismerős? I Lám, egyszerre, mintha különös álomból ébredne,
reáismer Mesterére. Összerázkodik, a félelem és szégyen vasmarokkal lépi. Sirni szeretne, de nem jönnek könnyei, szólni
szeretne, de nincs szava, csak áll némán, mintha lénye szörnyü
ólom ba lenne verve. O az, akinek egyetlen hívó szavára eldobta a há lói s ment embereket halászni. O .oz, B Mesler, akit

hűséggel fogadott, hogy követ s szeret mind a csúfos halálig,

de, akit hitetlenül meglagadoU háromszor, mielőtt a kakas .meg-

szólalt. A fájó emlékek raja fel zsongott lelkében, látta a MesIeri a hegyen, hallotta szívhezszóló szavait: .,Boldogok lesztek,
mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a neveteket, mini gonoszt, az embernek Fiáért". Úh mennyire nem értette ő akkor ezeket a szava-

kal. Elhulltak, elkallódtak értelme mellett, mint valami kidobott
földtelen virágok. Egy másik kép tolul lelkébe, a Mester Jánosnak izen, azt izeni, .... . hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtiszlulnak, a siketek hallanak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik". Kép kép
után elevenedik föl benne, mint csillagok a vaksötét éjen. Látja

és hallja a Meslert, amint megáldja tanitványait s elküldi, hogy
tanitványokká tegyenek minden népet. hogy prédikálják az Islen
országának eljövetelét.

Mennyi túz volt benne akkor s milyen ernyedtek lettek
izmai, mennyi vágy élt benne az alkalom

ulán s most, hogy

elérkezett, hogy eluralkodott rajta a gyáva öszlönös menekülés ... Szégyen, kicsufolása a szent ügynek. Testvéreim I lsten
munkája titokzatos. A sors fordulása kilapasztalhalatlan. Tenger öbölben enyelgő sze\lőből, ha korlátaiból kiszabadul. születhelik orkán, egyetlen szikrából kipattanhat egy nagy világégés, egyetlen gondolaiból szülelhetik világrenditő akarat ...
Péler csak most fedezle fel az igazi JézusI. Régi fogadalmai
megújultak s mosl a pillanat hatása alatt egy hegyekel mozgaló hitté dagadlak. S szólt: "Uram l ludom hogy vár a katakomba, a ci rku szok véres poronclja, a füstölgő máglyák, meri·
hiszen igy kínozták az első keresztényeket, vár a vérszomjas,
őrült város, Róma, de szándékomban semmi sem rettent meg,
rnegyek vissza az emberek közé, megyek megváltani a világot . ..
A kereszt, mint bűnjel, nyomasztó sulyával lelkemre nehezedett,
megakartam szabadulni szörnyü árnyékától, most felveszem,
mint kiváltságos terhel, mini a dicsőség szimbólumál. Tudom.
hogy ebben a jelben győzünk '"
Péter feltevése beigazolódolt. A szorongattatások pergő
tüze vári reá és mindazokra, akik Krisztus követőinek bizonyul·
tak . De túl a máglyák kormos füstjén. a halálhörgéssel telifell
éjszakában felragyogott a lelkesedés tüze a szívben. S ez a
tűz gyözött, Tanui vagyunk mi, keresztények.
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Testvérei m I Husvét utá ni napokba n élünk. Az ünnepek
úgy uszlak el fej ünk feie U, m ini szé ltépte , kö nr:-.YÜ felhők a
a szomj as h a lá T felelt : fehéren és terméke tle nül. Unnepeltünk.
elá llt a munka zaja, le ha lkulta k a gé pek, pihentek szerszá·

maink, agyunk, karunk. Cse nd támadt. J::s e bben a különös
csendben félénken. sáppadta n hunyoroglek szívünk oltárán a
jézusi tanítások szikrái. T isztán érezheUük. hogy rajtunk nem
viha rzott át a feltá madás gondola tá na k izzó hullá ma. Nemze-

tek é lele és jövöje még mindig csillogó szuronyoko n nyugszik.
" A történelem zen gő k erekeit egy erő hajtja : a vér

I" " Akié a

ka rd , azé a kenyér l" J::s azé a kegyele m l Zúgott a szálló ígék
irtóza tos forlisszimója fülünkbe. Füstös lá ngja elpusztítássa l fenyegetett. S mi megszokolt közömbösséggel ünne peltünk, mini
a kit a dolgok nem érdekelnek. Mosl itt á llunk az élei ország·
utj á n. Vajjon találkozunk- e Jézussal, mint az Emma usba sielé
la nílvá nyok ? S ha ta lá lkozunk vele, felisme rjük· e ől ? Kigyúl·e
a szívü nk irá nta? Irá nta, ki há borura bé ké t, gyűlöletre szeretelet, laga dásra éle tige nl ési, könnyekre öröme t, fájda lomra vi·
gaszt hozott és hirde te tt l Ettő l függ a mí e mberibb élelünk. Ámen.

Szivetek az örök fundamentum.
A lapíge : Mr. XVI. 18.

(A derék halmeagiahnak és szóroonyokban élö hilJeimnek).

Soka n a május i bűvös szépségéért szeretik. Va rázs-ontásóérl, melyet az ég és a föld, mintha kirá lyi nászra készül ne.

részeg má morb a n dob ki magá ból. Abl a kodra hajló barackfa
virágok, kerted mögü l u tcára boruló feh ér orgo ná k e föld ön.
..lsten kala pján. " a ngya li kezek szín es bokrélái , Mezóid perzsa
színe, az égi szim fón iá k. me lyeke t máj us rendei meg, olya n
nagy tökéletességgel a term észet grand iózus sz ín pad á n. a hatás,
me ly lelkedet betölti, h a lát ni s ha lla ni tud sz. eled dig ismere tlen világba visz, kicserél.
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.,E sárgaságos földön mAma
Lihe gve la pul meg a kélség
S p irosan Ol ki beleg a rcon
A hit és a z egészség .

