
BIBLIAI MAGYARÁZATOK. 

• 

Keresztútakon. 

Alapíge; Luhács XIV. 25- 27. 

Keresztény testvéreim! Mai elmélkedésünk alapjául a fel
olvasott igéket azért választottam. mert ezek miatt gyakorló lel
készek is fordultak hozzám tanácsért és felvilágosításért, akik
nek nehézségeik vannak hiveik körében e szavak helyes és 
elfogadható értelmezése körül s akik maguk is úgy érzik, hogy 
e szavak mögött a lelki életnek igen lényeges kérdései várnak 
megoldásra. A magam meggyőződése is az, hogya felolvasott 
igék ben kifejezett érzések és gondolatok a z emberi életnek 
legnagyobb fontosságú érzései és gondolatai, amel yeknek he
lyes megértésétől és alkalmazásától nemcsak az egyes embe
reknek élete, boldogsága és értéke van függővé téve, hanem 
azokkal az egész társadalom békéje, jóléte, haladása és fejlő
dése is a legszorosabb kapcsolatban áll. Ezekről az érzésekről 
és gondolatokról a sok százezer elmélkedés között, amelyek a 
keresztény világ gyülekezeteiben hetenként; sőt naponként el
hangzanak, nem sok szó esik aZ azokhoz füződő aggodalmak, 
kételkedések, nehézségek, félreértések, előitéletek, érdekek, el
fcigultságok és társadalmi konvencionális szokások és megrög
zöttségek miatt. Lássunk ezek közül némelyeket. 

• • 

A huszadik század gondolkozó embere egészen jogosan 
felvetheti a kérdést: Tanította-e valóSággal Jézus azt, hogy 
"aki meg nem gyülőli az ő atyját és anyját, feleségét és gyer
mekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, 
nem lehet az én tanítványom 7" Vannak nagyon sokan, akik 
erre fl kérdésre igennel felelnek csak azért, mert az igy VBI1 
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megírva a bibliában. amelyet ők az Isten szavának hisznek és 
hirdetnek. s akik ezért magukat igazhitüeknek nevezik. mig a 
más vélemenyen levőket legalább is tévelygőknek tartják. Én 
Istenem. mi lenne az emberi társadalommal. ha ezek AZ igaz
hilüek követnék is azt. amit ők itt az Isten szavának hisznek. 
s tényleg meggyülölnék atyjukat. Anyjukat. feleségüket. gyer
mekeiket. - testvéreiket és a saját lelküket is I Szerencsére ma 
már csak elfogult ósdiak és rajongó rombolók akadnak. akik 
az alapígének ilyen szószerinti értelmezésével akarnának a Jé
zus igaz tanítványainak. és az Isten gyermekeinek látszani . 

• 
A ·másik evangéliumban már azt találj uk. hogy Jézus nem 

is ezeket mondotta. hanem az ö tanítványait oldatva. igy nyi
latkozott : Ne gondoljátok. hogy azért jöttem. hogy békességet 
bocsássak e főldre. Nem azért jöttem. hogy békességet bocsás
sak. hanem. hogy fegyvert. Mert azért jöttem. hogy megha
sonlást támassza k az ember és az ö atyja. a leány és az ö 
anyja. a meny és az ö napa között. és hogy az embernek 
ellensége legyen az ö házanépe. Aki inkább szereti az atyját 
és anyját. hogynem engemet. nem méltó én hozzám." (Mt. X. 
34-37.) Melyik tanítás már most az igaz. a valódi és a he lyes. 
amelyet a Jézus követőjének követnie kell? Valószinüleg egyik 
sem. Mert az evangélium megirásakor. a Jézus halála után 
ötven vagy száz esztendővel. a Jézus valódi szavai már nem 
állottak hiteles szövegezéssel a görögnyelvü irók előtt. Hanem 
a két evangéliumi iró a hozzájuk eljutott hagyományt kétféle
képpen fogalmazta meg. úgy. amint az előttük jónak látszott. 
A saját irására mindenik reányomta A saját izlésének és egyéni 
felfogásának. valamint a saját kora lelkiszükségletének sajátos 
bélyegét. Mind a két evangélium abból az átalakuló és for
rongó időből való. amikor a zsidó. a keresztény. a görög. a 
római. az egyiptomi és perzsa vallásos gondolkozás és világ
felfogás a nagy római birodalomban egymással találkozott. be
jutott az egyes családok életébe is. és meghasonlást szerzett 
apa és fiu, anya és leány, férj és feleség, meny és napa, az 
ember és az ő házanépe között. Vajjon megszünt-e már ez a 
harc. az ellenségeskedés. a gyülölet. a r.,eghasonlás a keresz
ténység győzelmével. elterjedésével és már közel kétezer esz
tendős mulljával? 
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Az ellentét az alapíge és Máté szerinti evangélium szavai 
között nyilvánvaló. Az a lapíge szavai azt mondják a sokaság
nak s igy mindenkinek, hogy csak az lehet Jézusnak a tanít
ványa, aki meggyülöli atyját, anyját, feleségét és gyermekeit. A 
Máté evangéliuma azt mondja, hogy a Jézus tanításai megha
sonlásakat idéznek elő még egy családnak a tagjai között is, 
de aki inkább szereti atyját és anyját, mint Jézust, az nem 
méltó Jézushoz. Az a lapíge szavai ellentétben á llanak Jézus
nak legfenköltebb tanításaival, amelyek azt mondják, hogy a 
lelki élet a laptörvénye a szeretet Isten és ember iránt, amely
ben ber.ne vannak az összes törvények és próféták, Jézus azt 
tanította, hogy .. szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyülölnek, 
és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek tite
ket. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi-

, csoda jutalmát ueszitek? Auagy a uámszedők is nem ugyan
azt cselekszik-e?" (Mt. V, 44- 48), A Máté szerinti evangélium 
szavai pedig összhangzás ban vannak a lelki ~Iet örök törvé
nyeivel és azzal az élettel, amelyre Jézus nekünk példát adott 
s amely az Isten előtt is kedves ' lehet. Jézus még az irástudó
nak is, aki elismerte, hogya szeretet többet ér minden égő 
áldozatnál, azt mondotta: .. Nem messze uagy az Istenorszá
gától. " (Mk, XII. 34,), amilyen elismerő nyilatkozatot tudomásunk 
szerint soha egyik tanítványáról sem tett, Jézus meggy·ülölésre 
soha senkit nem tanított és nem buzdított. Ö gyülölhette a bűnt, 
de szerette még a bűnöst is, Igy a Jézus követése és a meg
gyülölés között semmi észszerű összeköttetés nincs és nem is lehet. 

• 
Taníthatott azonban Jézus - és tanított is - arró\, hogy 

az élét szövevényes és egymást keresztező útjain mit kell ten
niök és hogyan kell viselkedniök azoknak, akik az ö követői 
akarnak lenni. Jézus nemcsak zsinagógai törvénymagyaráió, 
útszéli prédikátor, vagy pusztai tanító volt, hanem egy ember, 
aki az élettel komolyan szembenézett, annak útjait járta s an
nak válságait is átélte, Hogy mennyi küzdelmen, megpróbál
tatáson, tán nélkülözésen és üldöztetésen ment keresztül az a 
názáreti ifju ács az ő nyilvános fellépése előtt, arról tudomá
sunk nincs, csak sejtelmünk lehet abból a drámai leirásból, 
amely ft megkisértés képletes leirásaiban fennmaradt. Jézus 
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nemcsak az égnek mardara it, a mezők liliomait és a kisdedek 
ártat la nságát látta és vizsgálta meg, Hanem nézte az embere
ke t, aki knek szemeibő l mindenki gerendákat lá to tt kilógni. Lá
tott vámszedőke t és bünösöket, látott eltévedt nőket , szorgal
mas Mártáka t és á hitatos Máriákat. Lá tott irástudókat a fa ri
zeusoka t, akik a Mózes széké ben ültek, magukat mestereknek 
és doktoroknak hiva ttá k, de haso nlatosa k volta k a meszelt si
rokhoz, a melyek k ivül rő l szépeknek tetszettek, belül pedig 
rakva volta k holta knak csontjaival -és minden undoksággal. 
Lá to tt hamis prófé táka t, a kik juhokna k ruhájában jöttek az e m
bere kh ez, de belül ragadozó farkasok volta k. (M t. 7-10.) Látott 
buzgó h i tté rítőke l , kik. megkerülték a lenge rt és a földet, hogy 
egy pogányt zsidóvá tegyene k. (Mt. ;3-15) . Ha llo tta a kiá ltóna k ' 
szavá t a pusziá ba n, ha llott a Herodes születésnapjána k meg
ünnepelésérő l és azon a Keresztelő Já nos l efej ezte tésérő l. Meg· 
érte azt, hogy saját földiei a hegynek szé lé rő l a ka rtá k letaszí
tan i, a melyen az ő városuk é pült. Lá to tt test i és lelki bete· 
geke l, a kik körül úgy járt el, hogyelj á rásáró legendák és csa· 
d á k keletkeztek. A sántáka t, a leprásoka t meggyógyíto tta, a va 
kokna k lá tását, a süketeknek hallását vissza 3d ta, a halotta ka t 
feltámasztotta és a szegényeknek örömizenetet hi rdetett. Meg
gy ülölt·e ő ezek közül csak ' egye t is személyileg ? 

Tá rsadal munk bomlasztó ele meinek legnagyobb logi kai 
téved ése és e rkölcsi hibája az, hogy nem a Jézus szelle me 
ura lkodik fölöttük. Ne m a h ibát, nem a visszaélést, nem a go
noszságot, ne m a gyarlóságat és e lfogurtságot gyülölik meg és 
üldözik, ha nem a személyt vagy tá rsada lmi osztá lyl, a kit vagy 
amelyet ő k hibásna k ta rta na k és a kik vagy a melyek az ők 
ö nző érdekeik e lle n vanna k, vagy azok e lle n lenni lá tszana k. 
A hibát, a visszaélést, a gonoszságot ők maguk is fennta rtjá k 
és ápolják. Meggyül ölhete m-e én az én testvéreme t azért , mert 
ő munkaadó és é n munkás vagyok. ő kapitá lista , é n pedig 
proletá r vagyok? S ha meggyülölöm, a Jézus követője va
gyok-e? Meggyülölhetem-e apá ma t., vagy a nyáma t azért. mert 
ők tékozlók, nagyzolók, ön hittek vagy hibájuk mia tt éppen a 
tö mlöcben van nak? Jézus is meghasonlásba jutott a nyjával és 
testvéreivel, de vajjon meggyülb1 te·e , őke t ? Az eva ngéliumi le
irás szerint "OZ öuéi .. . eljövének. hogy megfogják öt, lJlert 
azt m ondják r6la, hogy magánkiuül uan ." (M k. Il. 21.) Egy 
más alkalommal anyja és testvérei beszéln i a karta k vele. Jézus 

• 
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pedig "kinyujtván kezét az ő ta nítuányaira, mondta; lme, az 
én a pá m és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én meny
nyei A fyá m aka ratát, az nekem fiutes /uérem, nőtestvérem és 
anyám." (Mt. XII. 46-00.) Meggyülölte-e ezért Jézus az övéit , 
vag-y az övéi ő t ? Ennek az á llítására semmi adatunk nincs, 
de tagadásá ra nagyon sok van. 

Az elmondottak tá n e lég világosan mu tatják, hogy a lap
igénk szószerinti értelmezése nem jézusi és nem helyes. Van 
azonba n az a la pigének még egy kifejezése, a melyne k értelme
zésérő l elmé lkednünk kell. Az a lapige szava i szerint nem lehe t 
a Jézus tanítványa az, a ki meg ne m gy ülöli "még a maga 
lelkét is ." Há t meggyülölhe ti-e a Jézus ta nítványa, a ki 'eszmé
kért kű zd és á ldoz, a ki a jó t a ka rja és munká lja, a ki tudja és 
hirdeti, hogya legnagyob b bün a lé lek elle n elkövetett bün, 
meggyű lö l he ti- e az még a maga lelké t is? Nem, a tyámfiai. A 
maga lelkét is csak az gyülölhe ti meg, a ki má r e lvégezte a 
maga szerepét, a ki , a Jézus nyelvén szólva, má r erkölcsileg 
ha lotl , a ki életével csak pusztulás t, nyo mort, szenvedést oko
zotl, akit vádol a lelkiisme re t, egy élet hitványságá nak tuda ta. 
Csak az gyűlölhe ti meg még a maga lelkéi is, a ki olyan, 
mint a megízetle ned etl só , a mely sem a földre, sem a trágyára 
ne m 'a lka lmas, ha ne m hogy kidobjá k és e ltapossák az e mbe-
rek . Lk. (XIV. ", ; Mt. V. 13.) Sajnos, soka n le hetnek és soka n 
is va nna k ilyenek. A Jézus igazi tanítványa pedi g felveszi és 
viszi a maga ke resztjé t. d e a maga le lkét is ne m gyűlölhe t i 
meg, me rt mind ig van egy bá torító szava, egy he lyeslő vagy 
he lyte l e nítő tekintete, egy örvendő mosolya vagy búsuló tekin-
tete, amellyel építheti Iste nnek az országá t. - . 

Alapigénk szava iba n igy vala mi fogalomzavarnak, valami 
félreértésnek, vala mi logika i tévedésnek kell le nnie. Vagyeset
leg az iró szava i nem voltak e légségesek és megfe le lők a nn ak 
az értelemnek, az igazságnak a kifejezésére, amit Jézus az 

• 

utá na menő sokaságnak ta nitott s a mit ő más alkalommal is 
kifejezésre juttato tt. A Jézust köve tő sokaságban ' volt és va n 
olyan, a ki azt mondotta vagy mondja ma is : Követlek téged 
Uram , valahová mégy". (Lk. IX. 57). Az ilye nnek Jézus igy 
válaszolt és válaszol ma is: "A rókáknak barlangjuk van , az 
égi madaraknak fészkük ; de az emberfiának nincs fejét hová 
lehajtan ia". Volt és van, akinek Jézus mondotta vagy mondja: 
"Kövess engem", de a lli igy vá laszoIt és válaszol ma is: Uram, 

• 
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engedd meg nekem, . hogyelöbb elmenjek és eltemessem az 
én atyámat". Jézus ennek igy válaszol: "Hadd temessék el a 
halaitak az ö halottaikat; te pedig elmenvén, hirdessed az lsten 
országát. Volt a sokaság között, aki csak elakart bucsuzni 
azoktól, akik az ő házában voltak: "És monda néki Jézus: 
Valaki az ekeszarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas 
az lslen országára ". Mindezekről alapigénk irója tudósit minket. 
Ugyanezen tudósitó szerint Jézushoz egy más alkalommal egy 
főember ment és kérdezte: ..Jó-mester, mit cselekedjem, hogy 
az örökéletet elnyerhessem 7" Jézus igy, válaszolt: "Add el 
mindenedet, amid van· és oszd el a szegényeknek . .. és jer, 
kövess engem. Az pedig ezeket hal/ván, igen megszomorodék . .' , 
mert igen gazdag vala. Es mikor látta Jézus, hogy igen meg· 
szomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az lsten orszá· 
gába, akiknek gazdagságuk van. Mert könnyebb a tevének a 
tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az lsten országába 
bejutni". (Lk. XVIII. 18."). 

. Hitem és meggyőződésem szerint Jézus az alapigében 
szereplő sokaságnak is azt akarta tanitani, amit ezek a le· 
irások tanilanak s ami a lelkiéletre és a Jézus követésére az 
élet keresztú lj ain döntő befolyással van. A Jézus köveléséhez 
nem gyülöletre, hanem áldozatra és önfeláldozó cselekvésre 
van szükség. A nagy lelket nem az önhittség, nem a nagyra· 
vágyás, nem a mindent birniakarás. és nem is a meggyülölés 
teszi naggyá, hanem az igénylelen akaral. nemes elhalározás, 
az élet apró kényelmeinek felhagyása, sok, de nagyon sok 
eselben még a l egerősebb és legszenlebb családi kötelékeknek 
is megbontása és a testi örömöknek, vágyaknak és élvezetek
nek feláldozása a lelkiélet oltárain. Jézus a sokaságnak és ne· 
künk is ezt tanitalla , a róla fennmaradt mondásokban ezt hir
dette és egész életével és halálával is ezekről adott nekünk 
példát, hogy amiképpen ő cselekedett, mi is aképpen cseleked
jünk. Azt akar la mondani alapigénkben is, amit a Máté evan
geliuma mond, hogy "aki inkább szereti atyját és anyját, hogy 
nem engemet. nem méltó én hozzám" . 

Ez nem is csak Jézusnak a tanilása, amely csak az üd
vözülendő kiválaszlottakra vonatkozik, hanem a társadalmi 
életnek a törvénye és a fejlődésnek elengedheleilen feltélele is. 
A palántot ki kell ülletni, hogy az szép és virágzó növénnyé 
fejlődhessék. A csemete átültetés állal lesz lerebélyes fává és 
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hoz izlelesebb gyümölcsöket. A gyermekeknek el kell hagynia 
" szülői házat, ha a társadalomnak hasznos tagjává akar lenni. 
A leánynak el kell hagynia anyját, hogy hivatást kapjon az 
életben. A szülőnek nélkülöznie kell gyermekeit, hogy azok is 
megtalálhassák a maguk útjait és lehessenek valamikké az 
életben. Ez sóhajtások és könnyhullatások közölt, szívfájdal
mak és áldozatok árán, de nem meggyülölés kiséretében törté
nik helyesen. Aki csak naggyá. hőssé vagy éppen vértanuvá 
lelt az emberi társadalom érdekében, az nagy áldozatokat is 
hozolt azért, amely áldozatok nélkül egyikük sem lelt volna 
naggyá, azzá, amivé lelt. A próféták és Jézus, a hitvallók és 
szentek feláldozták családi érdekeiket. A tudomány áldozatai. a 
szabadság hősei a szoros kapun és a keskeny úlon leltek na
gyokká. Kolumbust és társait vagy a földsarkok kutatóit családi 
érdekeik és kényelmük nem tartották vissza altó\, amire magu
kat hivatottaknak érezték. Az amerikai pilóta a zsebébe telt 
egy kevés szendvicset és átrepül!e a nagy óceánt, mert magál 
erre hivatottnak érezte, Értékessé az élet csak úgy lehet. ha 
áldozatokat tud hozni. Hány meg hány ezer élei tűnik el úgy. 
hogy áldozatot kicsinyes tekintetek, kényelemszeretet. vagy ri
deg önzés miatt sohasem hoz. És hány meg hány élet, mennyi 
erő és tehetség merül ki és tűnik el nyom nélkül, hiu élveze
tek, kicsinyes kényelmek keresésében vagy éppen a társadalmi 
jóllét és fejlődés akadályotásában és a gyülölet terjesztésében. 

De az igaz kereszténynek, aki Jézusnak követője vagy 
tanitványa akar lenni, meg van a maga biztos és csalatkozha
tatlan iránytűje az életnek sok irányu és egymást keresztező 
útjain a saját öntudatában és lelkiismeretében. Amikor az élet
ben útat kell választanotok, nézzétek ezt az iránytűt, az meg
mutatja az útaI, az Istennek is tetsző élet útját. Én nem hiszem, 
hogy lenne ember, aki ne tudná, ne érezné, hogy mikor tér ő 
el a helyes útró\. Az igaz út néha göröngyös, néha tövises. 
FáradtSágot és önfeláldozást kiván. Nem is vezet az mindig 
csak a templomba, hanem ahelyelt a létfentartás vagy a má
soknak való szolgálás kötelességét rÓjja reátok. De életetek csak 
akkor ér valamit, ha ezen az úton állhatatosan megmaradtok 
még akkor is, ha az a keresztfára vezet. Ámen. 

Kolozsvár. Gálffy Lőrinc. 
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Imádság a · megpróbáltatásokban. 
Alapíge: Máté 26. r . 36- 46. v. 

A fö lolvasott biblia i részlet Jézus élete történetének a leg
szomorubb és legmegrázó bb fejezetét fogla lja magában_ Hiszen 
eddig is nehéz ha rcok és súlyos megpróbá lta tá sok tövisei kö
zött ha ladt pá lyája . Már mint kisgyermek és ifju ette az á rva
ság kenyerét s hordozta a csa ládfenn ta rtás nehéz keresztjét. 
Nyilvános fellépése e lő tt nehéz le lki ha rcot á llott ki a pusztá
ban, amidőn testi és földi gondok ,söté t kisértései el a ka rtá k 
téríteni isteni hivatásá tól és ' küldetésé tőL Első fellépése a lka l
mával, Názáretben, éppen -azokba n kellett keservesen csa lóc{nia, 
akis szivéhez a legközelebb állotta k. Rövid há rom évi mükö
d&se á llandó harc és küzdelem volt a tekinté lyüket és befolyá
suka t féltő farizeusokka l és !írástudókka l, akik most nyilt küz
de lemben, majd ped ig a la ttomos eszközökke l törtek megrontá
sára. De eszessége és ügyessége az űljába vetett tő röke t sze
rencsésen elkerülte s l épésről-lépésre ha ladt élete célja fe lé_ 

De most a legsú)yosabb próba e lő tt á llott. A lenni vagy 
nem lenni, a z élet és halá l kérdése á llott elő tte _ Itt és mos t dűl 
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e l, hogy v~jjon Istentől küldött profé ta-e, a ki az ügyet, amely
nek szolgála tába á llott, többre becsüli az életnél, vagy közön

-ség es " hite tő" , aki csak a maga dicsőségé t kereste; hogy a 
testének vetett-e veszedelmet, vagy a lé leknek örökéletet; hogy 
azt a "széles úta t" választja-e, mely a ha lá lra vezet, vagy a 
"keskeny ösvényt", mely az éle tre viszen ? Öh minő gyötrel
mes órák lehettek azok, melyeket a Mes ter a Getsemá né kert
jében töltött I A János szerint való evangélium ez éjszaka kínos 
gyötrelmeit nem említi . Ö Jézust a maga is teni dicsőségében 
és hatalmában fölülképzelte e földi é let ~zenvedésein , csa lódá
sa in és megpróbálta tásain. Szerinte Jézus isteni méltóságába n 
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és ha ta lmában csak ura lkodik és parancsol s ég, föld engedel
meskedik neki. De a nnál hivebb és igazabb képet ad a másik 
három evangélium a gelsemánei kert verejtékes éjszakájáról. 

Ime, egy 33 éves emberi élet á ll e lő ttü nk , aki lelkébe n 
nagy és szen t hivatás-érzettel föll épve, szembe száll korának 
kicsinyes gondolkozásával, a lan tos észjá rásával, külsőségekben 
és é letnélküli cselekede/eken alapuló va llásosságával, hogy a 
mesterségesen csiná lt, ha mis bálványokat ledöntse s helyükbe 
az egy igaz Is ten akara tá t és tisztele tét irj a be fl szivekbe s ez 
á lta l mega lapítsa Isten oszágát. Óh mínő szent , de milyen nagy 
cél, milye n távo lba menő eszmény, a melynek megvalósitására 
nem há;om esz tend ő, de egy hosszu emberi é le I is kevés volna, 
Még a lig érkezet! el a fundamentum lerakásához. A hegyi be
széd örök értékü igazságaiban, példáza la ina k mélységes értel
mében, közkézen forgó mondá saiban még csupán a körvona
lai t rajzolta meg a nna k a z e lj övendő szép le lki világna k, a mely 
ihle te t! le lke tükrében olyan ragyogóna k lá tszott. Úh mennyi 
még a tenn i való I Milyen távol van még a cél, amikor nyu
godtan elmondha tná: .. Atyám a munká t, melyet reám- bíztá l, 
elvégeztem I" 

De íme, itt van a re ttenetes emberi tragikum, a hol minden 
földi erő megtörik és minden emberi a kara t meptorpan a vi
szonyok és körülme nyek kényszerén. Aki eddig olyan biztos 
és ha tá rozott fölénnyel utasította vissza a sátá n minden incsel
kedéset, aki mint gyönge pókhá lót tépte szét az emberi ravasz-

o ság á lta l részére elhelyeze tt ke lepcéket : most a mostoha sors 
olyan csapdá ba jutta tta, a honnan még az ő élesen lá tó és 
mélyre tekintő szemei sem látják a Idveze lő úta t. Ké tféle vá
lasztás lehe tséges. Vagy e lmenekül ellenségei e lő l s megmenti 
életét, de ezzel elveszíti az ügyet, melynek szolgála tá ba á llott, 
vagy á ldozatul adj a magát s lemond ifjui éle te vágyairól, re
ményeirő l és eszménye irő 1, de ezálta l megmenti eszméi és ta
nitásai igazságát. Az é let és a ha lá l eme nagy -kérdése fölöt! 
gyötrődött Jézus a Getsemáné kertjében a fölolvasot! biblia i 
részlet tanusága szerint. Ez a leirás őt egészen az emberiesség 
korlá tai közö t! á llítj a előnkbe. Mert vajjon, ha ő csakugyan 
birt volna azokkal az isteni tehetségekkel és ha ta lommal. me
lyekkel a későbbi legendák szerint betegeket gyógyíto II. halot
takat feltámasztott, viharokat lecsendesitett : nem lellek volna-e 
vi llámai, hogy lesújtson á rulóira s .megtisztitsa maga e lő lt az 
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útat, mel yen álnok eszközökkel felt a rtóztatták ? De e helyett 
mit látunk? Azt, hogy Jézus egész éjjel nyugtalan. Egyik hely
ről a másikra megy. Most a magányt keresi, majd tanitványa it 
kéri, hogy virrasszanak és vigyázzanak vele. Mintha kerülte 
volna az embereket. de mégis éreznie kellett , hogy az ilyen 
nehéz helyzetekben az egyedülvalóság milyen kétségbeejtő S 

milyen jól esik, ha együttérző emberekkel megoszt ha t juk kétsé
geinket és fájdalmainkat. De an,ikor azt kellett látnia, hogy még 
a tanitványa i is mennyire érzéketlennek fájdalma és gyötrődése 
'iránt: akkor keserüsége a kétségbeesésig fokozódik, mert érezte, 
hogy "a lélek kész, de a test erőtelen" s kínjai közt igy sóhajt 
fel: "Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig. Marad
ja tok itt és vigyázzatok én velem". Azonban a tanitvánvok 
ela ludtak. 

Egyedülva lóságának érzetében, most már lelkét magasabb 
táják fel é irányította. Keres te a mennyei Atyát, akiről azt tani
totta, hogy ha mindenki elhagyná is, de az soha él nem hagyja. 
Lelke a hit szárnyain felemelkedett ahhoz, akitől vette életét, 
küldetését, ihletését. E földröl felemelkedve, kapcsola tot kere
sett az éggel; az emberekben csalódva, gyermeki bizalommal 
borult az élő Isten atyai keblére. Jézus imádkozott I 

Minden imádság kettős forrásból fakadó: emberi kicsiny
ségü nk és gyarlóságunk érzetéből s az élő Istenben való hit
ből. Imádkozunk, mert érezzük, hogy vannak vágyaink és re
ményeink, amelyeket önerőnkön megvalósítani nem tudunk; 
hogy~vannak helyzetek, amelyekből emberi erőnk és korlátolt
ságunk mia tt nem menekülhetünk, Imádkozunk, mert magunk 
felett egy felsőbb hatalmat, egy örök gondviselést érzünk, aki 

• 
a veszélyekbe n szabadító nk. a sötétségben világosságunk s a 
csapások idején vigasztalásunk. Az imá dság emberségünknek 
csaJhatatlan közös vonása. Szárny, amellyel a földről' emelkedni 

. tudunk. Sóhajtás, amely emberi kebelből fakad, de az élő Isten' 
trónj ához emelkedik. Emberi érzelem, mely az lsten szentségé
ben megtisztul. Földi szem, amely a világokat kormányzó és 
megtartó hatalom felénk nyujtott kezét látja. Gyermeki kar, mely 
egy jóságos Atyát szorít keblére. Üdítő forrás, mely a tikkadt 
léleknek enyhülést ad. Ertelefl], amely megvilágos ítja életünk 
útjait. Akarat, amely csodákat teszen . Lelkiismeret, mely hiva
tásunk igazi útjára térit. Olyan, mint a Jákób lajtorjája , mely ti 
puszta földjé ről az égig ér. Emberi gyarlóságból fakad, de hőssé 
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magaszlosítja a gyávál, bátorrá a félénket, erőssé a gyöngét. 
Tehetetlenségünkböl kiemel s Istennek munkatársává tesz. Ilyen 
volt Jézus imádsága is. Az em beri gyarlóság tudatából szár· 
mazott. de Isten akara tá nak végrehajtójává emelte át. 

Hogyan is imádkozott Jézus? .,Atyám. ha léhetséges, mul
jék el tölem e pohár: mindazonáltal ne úgy legyen a mint én 
akarom, hanem ami nt te". Az emberek á lta lában há romféle 
felfogást táplá lnak lelkükben az imádságról. Vann ak, akik cso
dá t várnak tő l e; aki k abban a hitben imádkoznak, hogy ls ten 
az ö ké régülu e felforgatja a természet örök szép rendj ét s meg
á llapí to tt, bölcs törvényeit s kivánságuk szerint most esö t, majd 
naps ugárt bocsát a földre. Vannak, akik azt várják, hogy lsten 
a maga szent akara tá t imádságukra változtassa meg s a rá juk 
mért csapást másra f9rdítaná át. Pedig lst,.n a kara ta váltqzha
ta llan . Azt sem Ura m, . Uram kiáltásokka l, sem hangos és bő
beszéd ü ini"ádkozással megváltoztatni nem lehet. Amint a szél 
fúj, a hova akar, de nem tudod honna n jött és hová megy: 
úgy az lsten akaratát ember föl ne m tartózta that ja . Va lóságos 
Istenkisértés az, a mikor Istent önző és alantas céljaink eszkö-. , 
zévé akarjuk t,.nni. Mindenütt, ahol az ember azért imádkozik, 

- hogy munkanélkül meggazdagodj ék, küzdelem nélkül ba béro
kat a rasson, érdem né lkül előre jusson, igazság és becsüle t 
nélkül boldoguljon, hit és jócselekede t né lkül a mennyországba 
jusson: ott csodákat vár az imádságtól. AZ- ilyen csodaváró 
imádság nem igaz imádság. Olyan, mint a hizelgő beszéd, a 
ha mis' mosoly vagy az áruló csók. 

Az emberek egy másik csoportja az imádságról azt a fel
fogást táplálja, hogy az teljesen é rtékte len s a nnak semmi ha
tása nincsen. Ezek igy gondolkoznak: Az imádságga l Is tenre 
ha tni nem lehet. Aka ra tá t megvátozta tni nem tudjuk. A mi 
imádságunk után is: minden úgy térténik, ahogy ő akarja. Kü
lönben is Ö, aki mindent tud és lá t: ismeri a mi vágyainkat 
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és kivánságainkat, mielőtt kérnők tőle . Ezért fölösleges minden 
imádság. Akik igy gondolkoznak, azok abban a hitben é lnek, 
mintha az imádság nem mi érettünk, a mi gyöngeségünk és 
gyarlóságunkér!, hane m11stenért volna. 

E két szé lsőség \között van az igazi keresztény vagy a 
jézusi imádság. Ez az imádság nem külsö cselekedet hanem - ___ o ___ ...... . I 

"érzelmi :tény" . A · vallásos hitnek olyan önkénytelen megnyi
la tkozása,- "mint az öröm;'é,zetének a mosoly, a dal. mint a fáj -
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da lom érzetéeek a könny, I] jajj, mint a vágynak a só haj, mi nt 
a sze:e le tnek az ölelés" . Nem a rabszo lga könyörgése a hata l
mas Ur e lő tt , aki t szép szóval vagy sok könnyel tud megnyerni, 
hanem a fiu bizft lma az iránt, aki nem várja, hogy kérjünk, 
mert jobba n tudja, hogy mire van szükségünk, mint önmagunk. 
Az igazi keresztény imádság kibontakozik és föl ülemelkedik az 
önzés szű k ko rlá tain s nem az lslen akaratá t kivá nja a maga 
szolgála tába á ll itani, ha nem Ö emelked ik fel az lsten aka ra tá
hoz. Nem dicse ked és, nem panasz és zúgolódás beszéde, ha
nem a lázatosság, engedelmesség, le lki békesség és szent meg
nyugovás, amely mindig igy végződik : "Ne úgy legyen, a mint 
én a ka rom, ha nem mint le", 

Jézus lelki világa e magányos és szivbő l fakadó imádság 
ha tása a la tt egészen á la lft kult, megváltozott, Amig eddig a maga 
egyéni éle tét, tes ti vágyait és reményeil nézte , most egyszerre 
lsten aka ra tána k a dta á t magát. Nyugta la nsága helye tt lelki 
békeség szállo tta meg. Bizonytalan t épe lődése, elszánt aka ra ttá 
vá ltozott. Félelme, bizó bá torsággá magasztosult. Miként ezelótt 
há rom évvel a pusztá ban, mos t is a kisértő gondola tok eltá
voztak l e lké ből s az é lő lsten angyala i rajongtá k körül. És ő , 
aki nem sokka l aze lő lt arccal a földre esve imádkozott, most 
fe le melkedett s nyilt homlokka l nézett szembe sorsáva l. Letö
rö lte a rcáról a verejték gyöngyöket s homloká t az égi béke 
glóriája ragyogta körül. Mig korábban a tanitványaitól várt vi
gasztalást és bá tbritást, most igy inti őke t : "Vigyázzatok és 
imádkozzatok, hogy kisértésbe ne esselek" . Majd hozzá tette : 
"Kelj etek fel, menjünk I Ime elközelgete tt, aki engem elá rul", 
És szembe ment ' e llenségeivel. Szemében az elszántság tüze 
ragyogott S rá lépe tt a rra az útra, amely a Golgotán keresztül 
az örök éle t és a ha lhata tlanság dicsőségéhez vezetett. 

Ime keresztények, e lőttünk á ll a Getsemáné kertj ének meg
ha tó, de egyben föleme lő tanusága. Nem egy is teni mindenha
tósággal felruházott lényt látunk itt küzködni a sötét éjszaká
ban, hanem egy l öp rengő emberi , a ki osztozott a mi földi sor
sunkban s ezért tekinthetünk reá úgy, mint a példányképünkre . 
Minket is egyen-egyen, de egyházil ag is aká rhá nyszor súlyos 
helyzetbe sodor s nehéz megpróbá llatásoknak teszen ki az élet. 
I j esztő sötétség vesz körül, mint Jézust a Getsemáné kertben. 
Bármerre tekintsünk, csak a halál és kétségbeesés rémei inte· 
getnel< felénk. Nincs ba rá t, a ki mentő kezet nyujtana s vigasz-
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taló szó t szólana. Mintha minden szem behu nyva s minden 
lelkiismeret mély á lomba merü lt volna körülöttünk. Nincs ak i
vel megosszuk fájdalmunk és gy ötrődésünk kínj a it. Hova me
nekülj ünk életünk eme ' kisértelies na pja iban 7 Hol keressünk 
gyógyító ba lzsamot akkor, amikor mi is e lmondhatjuk a Mes
terrel : "Szomorú az én lelkem mindha lá lig". Tekintsünk az égre 
s ő vele buzgó imádságban kérjük a vigaszta lás Istenét: "Atyám, 
ha' lehetséges, mu ljék el ez a keserű pohár". 

De ta lán azt mondjá tok ' erre, hogy sokka l mélyebb a ti 
szivetek se bje, minthogy azon az imádság segithetne és sokkal 
sötétebb a ti lelketek, minthogy- abban a legszebb imádság is 
világosságot gyújtha tna . Sőt ta lán már sokszor e lmerültetek az 
á hita tosság tengerébe s buzgó imádsággalostromoltá tok az eget. 
de kérésetekre semmi vá laszt nem ka pta tok, mintha szá motokra 
be volnának zárva az isteni kegyelem ajtói ? Mindez meg!ör
ténhetett. Megtörténhetett akkor, amikor imádságo tok a puszta 
megszokás na k, az üres szavaknak, az e lfogult önzésnek volt az 
imádsága; amikor bizonyos, előre magha tározo tt cé lból imá d
koztatok s Isterit egyéni célj a itok szolgála tá ba kivántá tok á llí
ta ni. Úh az ilyen imádság nem imádság, hanem istenkárom
lás. De próbá lj átok meg egyszer avval az é lő és erős hittel 
imádkozni , a mely "hegyeket tud kimozdíta ni helyébő l " ; azza l 
a lemondással s Isten aka ratán való te ljes megnyugvással ke
resni az ég vigaszta lását, a mellyel Jézus kereste s a kkor meg
lá tj á tok, hogy körülöttetek is a kietlen pusztaság pa radicsommá 
s az ijesz tő sötétség reménytadó világossággá vá ltozik. Akkor 
majd lelke tekbő l eltávoznak a kétségbeesés söté t mada ra i s 
helyettük megjelennek II vigaszta lás olajágát hozó sze lid ga la m
bok, melyek egy szebb jövendő boldog sejtéséve l derítik fel 
csüggedt lelketeket. Ámen. 

Kolozsvár. Vá ri Albert. 


	DSCF2855_resize
	DSCF2856_resize
	DSCF2857_resize
	DSCF2858_resize
	DSCF2859_resize
	DSCF2860_resize
	DSCF2861_resize
	DSCF2862_resize
	DSCF2863_resize
	DSCF2864_resize
	DSCF2865_resize
	DSCF2866_resize
	DSCF2867_resize

