




ORDASS LAJOS 

A KERESZTFA 

TÖVÉBEN 



AJÁNLÁS 

Ajánlás, szívbéli ajánlás kíván lenni ez a néhány sor, 
nem puszta bevezetés. Szívből ajánlani azt a művet tud
juk, mely magunkat is szívünkben érintett. Sokan 
vagyunk máris, és reménységünk szerint egyre többen 
leszünk, akik Ordass Lajos püspök jelen művét szívből 
ajánljuk olvasásra, lelki elmélyülésre, sőt vele való 
együttimádkozásra mindazoknak, akik Jézus Krisztus 
passiótörténetét ismerik s egyre inkább még jobban 
megismerni akarják. "A keresztfa tövében" évszázadok 
óta megszámlálhatatlan milliók találkoztak már a kiku
tathatatlan. és mégis kegyelmes Istennel, s lelték meg 
éppen ott békességüket. 

Maga a cím és a téma is hagyományos. A keresztyén 
egyházak mindig is, a reformáció korától különöskép
pen is, szívesen tanulmányozták, magyarázták-prédikál
ták Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. A Christus pro 
nobis, mely pedig az evangélium veleje, talán sehol sem 
világosabb a szentiratokban, mint a nagyheti események 
leírása során. Hagyományos eljárás az is, hogy a négy 
evangélium szövegét lehetőség szerint egybeolvaszt juk. 
Ordass Lajos is ilyen alapot választ vagy készít saját bib
liaismerete segítségével. Egyáltalában e könyv szerzője 



mindenestől benne áll az egyház szent hagyományainak 
tárházában, nem kíván szántszándékkal újító lenni. 

Mi hát benne az egyéni, mik munkájának sajátos jel
lemzői, kérdezhetjük így is: hogyan áll meg ő a keresztfa 
tövében? 

Első percre feltűnik, hogy imádságként halljuk tőle a 
passiótörténet fejezeteit. Amiképpen Augustinus 
egyházi atya saját élettörténetét, megtérését és keresz
tyénségben való járását imádságos vallomásokban 
(Confessiones) mondja el, akképpen Ordass Lajos püs
pök - s ez még merészebb vállalkozás - jézus Krisztus 
szenvedéstörténetén imádsággal halad végig, imádság
ban mondja el. Persze lehetetlen, hogy ez az imádság sok 
helyütt mégis elbeszéléssé vagy tanítássá, itt-ott prédiká
cióvá ne váljék, hiszen nemcsak ő maga, de a láthatatlan 
gyülekezet is ott térdel vele együtt a keresztfa alatt. 
Ennek ellenére elsősorban imádságsorozat a könyve. 
Gyönyörű szavakat ejt egy helyütt kora gyermekkorától 
kezdődött imádságos életéről. Elfogadja mások őérette 
mondott imádságát, és hisz másokért mondott könyör
gésének erejében. Imádságra indító könyv ez, akkor is, 
ha ki-ki csak a maga módján képes követni. 

Idevágó megfigyelésünk azután az, hogy elejétől 
végig ugyanazzal a megszólítással kezdődnek imádságai: 
URAM! jézus Krisztus ez az ÚR, neki is ura, egyetlen 
ura. Magától értetődik, hogy ez nem jelenti Isten mellő
zését. Istent jézus Krisztusban találta meg. S aki egyszer 
Istent jézus Krisztusban megtalálta, Istent nem kell 
tovább keresnie. Az URAM jézus Krisztuson keresztül 
Istenhez, az Atyához is szól. A nagy passiónak megfele
lően itt azonban méltó és jogos, hogy az érte is szenve
dett megváltóhoz tekint fól a keresztre, mint Urára, s így 
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halad végig imádkozó lélekkel szenvedésének esemé
nyem. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy a rövidebb-hosszabb 
bibliai szakaszok ból gyakran csak egy rövid mondatot 
ragad föl, nyilván azt, ami őt magát megragadta. Ez 
pedig ugyancsak gyakran máris utal arra az állapotra, 
arra a konkrét helyzetre, amelyben a könyv íródott. 
Végén ez a dátum áll: ,,1955 bőjtje". Egyik böjtje ez 
azoknak az éveknek, melyekben hallgatásra volt ítélve a 
börtönben töltött hosszú magányos időszak után. 

Nos, itt lelhetjük fölOrdass Lajos püspök könyvének 
legeredetibb vonását. Lépten-nyomon ráakadunk a bör
tönben töltött éveknek s az utána következő némaságra 
ítéltetés éveinek meg nem fakult jeleire. A legszemélye
sebb visszaemlékezései bukkannak elő. Miért is kellene 
neki ezekről hallgatni Krisztus ura előtt? írja: Isten las
san, "darabonként engedte meglátnom, mi következik 
reám". Ezért hálás, mert megkíméltetett attól, hogy 
egyszerre szakadjon rá a "csupasz valóság látása", az 
összetörte volna. De végül szenvedésében fölismeri a 
saját életének értelmét. "Életem értelme az lett, hogy 
Érted és Veled szenvedhettem. Úgy lehet: az emberek 
életem csődjének és gyalázatának tekintik a rajtam eset
teket. Én áldalak, URAM, hogy keresztfád tövébe állí
tottál. Most már tudom: ezért kellett élnem. S ez nagyon 
jó. Ezért vágyódom most is keresztfád tövében Veled 
beszélni. " 

Krisztus érettünk való megváltó szenvedése és halála 
természetesen változatlanul az egyedüli középpontja 
ennek a passiói emlékezésnek is, mint valamennyinek, 
ha hűségesen bibliai az. Nem a mi cselekedetünk a 
döntő, hanem az, amit Isten vitt végbe Krisztus által. 
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Ebből az adományból élünk. Érdemes például arra 
ügyelnünk, mily hangsúlyosan szól a könyv az úrvacso
ráról; ott legnyilvánvalóbb, hogyadományozottak 
vagyunk. Tehát Krisztus páratlan szenvedését nem 
homályosíthat ja el a tanítvány esetleges kereszthordo
zása, viszont követheti, valósággal követi is. 
Különböző mértékű lehet ez. Hozzátartozhat olykor 

az is ehhez a "kereszthordozáshoz" , hogy kívülállók 
nem a Krisztusért való kereszthordozás nak ítélik a tanít
vány szenvedését, hanem egyéni "csődnek és gyalázat
nak". Ez a legsúlyosabbak közül való. 

1950 márciusában, azaz még Ordass Lajos börtönből 
való szabadulása előtt néhány hónappal, született az a 
keresztvállalásra biztató böjti ének, mely akkor jellemző 
volt a "künnlevők" , a lelki viaskodásokban gyötrődő 
egyházi vezetők és hitükben megállani igyekvő hívek 
életére. Ordass Lajos kezébe csak később jutott. Ott 
remeg benne, Ezs. 53,7. verse csatlakozván Cirénei 
Simon esetéhez. Az ének így hangzott: 
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Jézus Krisztus, keresztedet 
Ma oly egyedül viseled, 
Sehol segítség utadon -
Meghalt Cirénei Simon. 

6 még csak vitte bosszúsan, 
Mi elkerül jük gondosan, 
Elhárít juk gyalázatod' 
S lelünk rá magyarázatot. 

Folynak ma is hangos tusák, 
De nincs szelíd vértanúság. 



6, néma Bárány, adj erőt, 
Hallgatni a nyirők előtt. 

Fádból egy szálka s egy tövis 
A tüskekoszorúdból is: 
Legyen drágább kincs utamon. 
Mint a világtól nyugalom. 

Amikor Ordass Lajos az evangéliumi történetben eljut 
Cirénei Simonig, alázatosan, de boldogan tesz vallomást 
arról, hogy "egy parányicskét" ő is emelte Jézus Krisztus 
keresztjét. Krisztushoz, Urához szól: "Boldog vagyok, 
hogy te jól tudod - talán te tudod egyedül-, hogy Ciré
nei Simonhoz hasonlóan, zúgolódás nélkül emeltem 
valamicskét kereszteden. És ez a szolgálatom lett életem 
értelme. Aldalak érte, URAM!" 

Aldalak érte, Uram! Mint amikor erdei ösvényen 
járva, sűrű sötét lombokon át is beszüremlik, ránk hull a 
nap fénye, úgy tündököl fel a Feltámadott vigasztaló és 
diadalt ígérő sugara mindenütt a kereszt útján járóknak, 
kivált a legzordonabb útszakaszokon. 

Legyen elég ennyi. Angol nyelvű fordításban a szerző 
nevének említése nélkül ez az imádságos passióelmélke
dés már 1958-ban megjelent (At the Foot of the Cross, 
Augsburg Publishing Hous, Minneapolis.) 

Ideje hát, hogy mi, magyarok kezünkbe vegyük az 
eredetit. 

Az Ordass Lajos Baráti Kör megbízásából és nevében 
szívbéli ajánlással 

Budapest, 1989. július 5-én. 
Scholz László 
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URAM! 
Keresztfád tövében Veled vágyódom beszélni. 
Ajkamat lakattal zárta le világi és egyházi ítélet. Szava

mat emberekben való csalódásom nagyrészt elnémí
totta. Huszonnégy esztendő papi szolgálata alatt sokszor 
és sokat beszéltem Rólad. Kevesebbet Veled. Most töb
bet beszélek Veled és kevesebbet - azt is csak mintegy tit
kon-Rólad. 

És ez az utóbbi nekem sokkaljobb. 

* 
URAM! 

Vallomást szeretnék tenni előtted. Neked ugyan ezzel 
újat nem mondok. De a szívem kényszerítésének enge
dek, és így mondom: 

URAM! Én szeretlek téged! 
Isten sokszor volt számomra elérhetetlen és megérthe

tetlen. Éltem gyakran nélküle is. Képtelen voltam rej
tettségében meglátni és titokzatosságában megérteni. 
Talán végleg is elszakadtam volna Tőle. 

De Téged mindig szerettelek. 
Gyermekségem napjaitól fogva - amikor áldott szü

leim beszéltek nekem felőled - mindmáig. 
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Néha csak úgy szerettelek, mint jó embert. 
Néha elragadtatott lelkesedéssel nagy Mestert láttam 

Benned. 
Most - áldott URAM - úgy szeretlek, mint Iste

nemet. 
E szeretet szál ai val tartottál meg válságok között is 

Isten mellett. 
URAM! 

Hálám szavát is kiöntöm eléd. 
Mikor itt jártál- tanítottál. Tanításaid nekem nagyon 

drágák. Gyógyítottál. Ebből szereteted melege áradt az 
én szívem felé is. De Te nem csak ezért jöttél a földre. 

Meghalni jöttél. 
Többször szóltál "az én órám" -ról. Halálod áldozatá

ról. Földi életednek ez volt a tartalma és az értelme. Sze
retetből szenvedni és meghalni az emberért. 

Hálám azért kívánkozik ki belőlem, mert megáldottad 
és megvilágítottad életem legsúlyosabb rejtélyét. 
Megengedted, hogy én is a szenvedésben ismerjem föl 
saját életem értelmét. 

Nem arra rendelt Istenem, hogy jól-rosszul prédikál
jak. Nem arra, hogy néha valahol emberekkel jót 
tegyek. Még kevésbé arra, hogy életem bizonyos szaka
szaiban emberek részéről megbecsültetésben, vagy meg
tiszteltetésben legyen részem. 

Életem értelme az lett, hogy Érted és Veled szenved
hettem. Ú gy lehet: az emberek életem csődjének és gya
lázatának tekintik a rajtam esetteket. Én áldalak, 
URAM, hogy keresztfád tövébe állítottál. Most már 
tudom: ezért kellett élnem. 

S ez nagyon jó. 
Ezért vágyódom most is keresztfád tövében Veled be

szélni. 



ELÓKÉSZÜLETEK 

Mivel a kovásztalan kenyerek ünnepe közel volt, jézus így 
szólt tanítványaihoz: 

- Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz. Akkor az 
Ember Fiát elárulják, kiszolgáltatják, hogy megfeszíttessék. 

Akkor egybegyűltek a főpapok és a nép vénei a főpap házába, 
akit Kajafásnak hívtak, és tanácsot tartottak, hogy jézust álnok
sággal megfogják és megöljék. De azt mondták: 

- Ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. 
A Sátán pedig bement júdásba, akit Iskáriótesnek hívtak, és 

aki a tizenkettő közül való volt. Ez elment, és beszélt a főpa
pokkal és a templomőrség parancsnokaival: 

- Mit adtok nekem, ha őt kezetekbe adom? 
Azok megörültek, és megállapodtak, hogy pénzt adnak neki. 

Rendeltek neki harminc ezüstpénzt. Ó pedig megígérte, és jó 
alkalmat keresett, hogy kezükbe adja nékik zenebona nélkül. 

Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, melyen le kellett 
vágni a húsvéti bárányt. jézus elküldte Pétert ésjánost: 

- Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, 
hogy megegyük. 

Ók megkérdezték tőle: 
- Hol akarod, hogy elkészítsük? 
Ezt válaszolta: 
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-ime, amikor bementek a városba, szembejön veletek egy 
ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, 
amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának: "Ezt üzeni 
neked a Mester: az én időm közel. Hol van az a hely, ahol tanít
ványaimmal megeszem a húsvéti bárányt?" És ő mutat nektek 
egy nagy vacsorálóhelyet, berendezve. Ott készítsétek el. 

Elmentek, és l-lgy talált.ák, amint mondta nekik. És elkészítet
ték a húsvéti bárányt. 

"Ú gy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát 
adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. " 

Ezt Te mondtad, URAM! 
Jól tetted, hogy elmondtad. Mert az emberek ezt nem 

tudták. Én sem. Néha ugyan - verőfényes órán, a boldo
gulás idején - valamit megsejtettem abból, hogy Isten 
szeret. De azután olyan sok minden cáfolta ezt. Szinte 
naponként. 

Te mondtad, hogy értem és társaim ért szeretettel 
küzd a hatalmas Isten. Verseny indult értem. Isten szere
tete versenyre kelt az életrontó bűnnel. A gonosszal. 
Hosszú időn át. E küzdelem utolsó mérkőzésénél Isten 
azzal mutatta meg a világ iránti szeretetét, hogy Téged 
adott oda érte. A verseny döntő kérdése ez volt: el tud-e 
menni a szeretet egészen a halálig. 

* 
"Az én időm közel. " 
A jeruzsálemi embernek küldött üzeneted megmu

tatja nekem, hogy Te nem vak sorssal indultál találko
zóra, hanem hivatásoddal. Olyan tisztán csendül ez ki 
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tanítványaidhoz intézett szavaidból is: "Az Ember fiát el
árulják, kiszolgáltatják, hogy megfeszíttessék. " 

Ez a súlyos mondat nyugodt határozottsággal hagyta 
el ajkadat. Csodállak érte, URAM! Én - a szenvedés ide
jén - sokszor megháláltam Istennek, hogy csak darabon
ként engedte meglátnom, mi következik rám. 6 tudta, 
hogy a csupasz valóság látása engem összetörne. Ettől 
féltett és megkímélt. Téged azért csodállak, mert a Te 
szereteted ereje elégséges volt ahhoz, hogy egy szempil
lantásodba belefoglaljad a Rád váró golgotai bitófát is. 

Egyedül, megingathatatlanul álltál szemben minden
kivel, hogy engem megválts. 

Tanítványaidat nem azért gyűjtötted össze magad 
körül, hogy küzdelmedben segítőid legyenek. Belőlük 
tanúkat neveltél. Ha most más keresztyén hívekkel 
együtt nekem is megengeded, hogy keresztfád tövéből 
figyelj em a megváltás harcát, velem is ugyanaz a szándé
kod. Tanúvá akarsz tenni. És ez a szándékod engem bol
doggá tesz, URAM! 

* 
"Az én időm közel. " 
Tudtad, hogy ellenfeleid gyilkos tanácskozásra ültek 

össze. 
Most őfeléjük fordítod tekintetemet. 
Akiket ott látok: főpapok és a nép vezető vénei. Nem 

útonálló rablók, akiknek fogalmuk sincsen az emberélet 
értékéről. Emberek ők, akik Isten szolgálatára küldetést 
kaptak, és ezt a küldetést el is fogadták. Emberek, .kiket 
a nép bizalma vezető helyekre állított. Még rokonszen
ves arcú ismerős t is látok közöttük: Nikodémust, Ari
matiai Józsefet. Minél tovább nézem, annál kevésbé 
értem, miért ellenségeid ezek?! 
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Most közéjük lép júdás. 
Tanítványod volt. Meggyőződéssel hiszem, hogy 

amikor követésedbe szegődött, tettetés nélkül szeretett. 
Tanítvány, akiben volt képesség arra, hogy valami 
nagyot tehessen. Nála még kevésbé értem, mi keresni
valója van ellenségeid táborában. 

Miképpen volt az lehetséges, hogy a főpapi tanács tag
jai Isten szolgálatában halálodra törtek? Hogyan záró d
hatott be annyira júdásnak a lelke, hogy a közeledben 
töltött idő nyomtalaul eltűnt belőle? 

Bibliámban így olvasom: 
"A Sátán bement júdásba. " 

Bölcsességükre büszke korok és emberek a Sátánt a 
mese világába utalták. Ma is, ha szólunk róla, gúnyos 
vagy szánakozó mosoly kél az emberek ajkán. 

Pedig a valóságosan létező Sátánnal te, URAM, elke
seredett küzdelmet vív tál. Hatalma alól ragadtál ki meg
szállottakat. Karmai közül vetted ki Mária Magdolnát. 
Ellene indítottad el követeidet. Véres tusába elegyedtél 
vele. 

Ö ment be júdásba. 
Borzasztó valóság, de letagadhatatlan valóság, hogya 

Sátán minden emberben meg tudja találni szövetséges 
társát. Az alacsonyabb ösztönökre épít, melyek minden 
emberben megvannak. Valóság, hogy még a legkedve
zőbbnek látszó külső helyzet sem mentesíti az embert 
attól a lehetőségtől, hogy a gonosz hatalmába sodródjék. 
Még a tanítványi mivolt sem biztosítja be az embert az 
ellen, hogy vigyázatlanságból egészen durva bűnbe 
süllyedjen. Sőt, a tapasztalat sűrűn megmutatta, hogy 
amikor valaki Hozzád kívánkozott, akkor a Sátán foko
zott rohamra indult. júdás útját sokanjárták. Ki pénzért. 
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Ki másért. Nincsen dédelgetett bűn, mely árulás bérévé 
ne lehetne. 

A Sátán nemcsak Júdásba ment be, hanem helyet fog
lalt a főpapi tanácsban is. 

URAM! 
Amíg szolgálatodban az emberek között jártam, és 

velük Terólad beszélgettem, sokszor találkoztam olyan 
emberekkel, akik Téged gyaláztak. Ha valamelyiket 
négyszemközt foghattam, és afelől faggattam, miért 
bántalmaz Téged, akárhányszor megtörtént, hogy az 
illető egész őszinteséggel megvallotta, hogy nem is 
ismer Téged. A gyalázkodó szót úgy tanulta el mások
tól. Volt olyan ember is, aki tudott ugyan Rólad, de 
összetévesztett Téged valamely tévelygő híveddel vagy 
hitvány papoddal. És találkoztam többször olyan embe
rekkel is, akik szelíd szavamra elszégyellték magukat 
azért, hogy éppen Téged káromoltak, akiről pedig tud
ták, hogy jóságos vagy. 

Nem tudom, hogy négyszemközti beszélgetés esetén 
a jeruzsálemi tanács tagjai ellened döntöttek volna-e. 
Hiszen ha Isten szolgálatára vágyódtak, akkor kellett a 
szívükben lennie olyan hangnak, amely melletted bizo
nyított. 

Ajeruzsálemi tanácsban a Sátán foglalt helyet. Egyhá
zad történelme végtelen ismétlődés sel mutatja, hogy 
tanácsokban és népgyűlésekben milyen sokszor döntöt
tek ellened - a Sátán irányítása mellett. Közben még az is 
megtörtént, hogyadöntésükben Istenre hivatkoztak. 

Közkeletű szólam, hogya Sátán létezéséről szóló bib
liai tanítás elfogadhatatlan, mert érthetetlen. Valójában 
pedig az az igazság, hogy teljességgel érthetetlenné válik 
mindaz, ami a földön, az emberek között történik, ha 
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nem tudjuk; hogy az események mögött tanácsadóként 
hányszor áll a Sátán. 

Borzasztó hatalma van. 
URAM! Te engem odaállítottál tanítványaid közé. 

Nem különbözöm tőlük. Nem látok többet, és nem 
értek többet, mint ők. Attól, amit magam körül a világ
ban látok, az én szívem is úgy megtelik szorongással, 
mint az ő szívük. Kishitű csüggedés fog el. URAM! 
Egyedül maradsz! Nem látod? Valamikor csak úgy árad
tak Feléd az emberek. Százak. Ezrek. Milliók! At sem 
tudtam fogni őket a szememmel. És most: maroknyian 
vagyunk csak! A többiek elfordultak. Halált kiáltanak 
Rád! Amit tettél, azt átkozódva szidják. URAM! Tanít
ványaiddal együtt én sem értem, hogyan lehetséges, 
hogy amerre Te Isten szeretetével jársz, arra az út men
tén mindenütt fölsorakozik a gonosz romboló akarata. 
És hatalmának igen sokjeIét mutogatja meg nyilván! 

Tanítványaidat a húsvét ünnepére emlékeztetted. 
Követeidet elküldted, hogy készítsék el a húsvéti bá
rányt. 

Vallástörténészek arról tanítottak, hogy a természet
vallásokban minden korban volt egy ünnep, tavasz ide
jén, amelyen az emberek a természet életújulásán örven
deztek. 

Az Ószövetség arról világosít fól, hogy Isten ezt a 
tavaszi ünnepet a természetből átplántálta a történelem 
talajába. És ettől fogva Izrael ezen az ünnepen a zsarnok
ság uralma alól való megszabadulásnak örvendezett. 

Az ember iránti szeretetétől indítva Isten a legnagyobb 
lépést húsvét ünnepén tette meg. Téged adott áldozatul. 
Azóta ez az ünnep lett a mindenekfölött álló ünnep. Nem 
természetújulásról van szó. Jelentősége többé nem az, 
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hogy egyetlen nép szabadulása emlékét idézi, a Te áldo
zatod óta húsvét minden ember számára lehetőséget nyi
tott, hogy a gonosz rab tartó hatalma alól az örök életre 
szabadulhasson. 

Hála Neked érte, URAM! 
A jeruzsálemi tanácsban azt mondták: 
- Ne az ünnepen! 
Isten szeretete ezt a végzést hozta: 
- Pontosan az ünnepen! 

URAM! 
Nekem és minden szorongó keresztyénnek ezzel 

mutasd meg minden félreértést kizáró módon, hogy ami 
szenvedésed útján történt, azt mind Isten megváltó aka
rata rendelte úgy. Mindennek és mindenkinek az Ö aka
ratát kellett szolgálnia. Még a gonosznak is. A hatalmas, 
a félelmetes gonosznak is szolgálnia kellett! Ezen az igaz
ságon mit sem változtat az, hogy a gonosz magában 
mindig azt hiszi, hogy mindenre bebiztosította magát. 
Isten akarata mindig készületlenül találja. Bár mindig 
okos ravaszsággal cselekszik, mégis mindig vak. Bár 
hangos szóval hirdeti, hogy övé a hatalom - csak szolga! 

URAM! 
A hűtlen tanítvány sorsától óvj meg engem, hogy ne 

támaszkodjam emberek szövetségére, bármilyen erős
nek látszódjék is az. Ne téveszthessen meg ellenfeleid 
harci lármája, bármilyen hangos legyen is az. Tarts meg 
magad mellett alázatosan és csöndesen, mert Te Isten 
szeretetével megváltasz minden gonosztól. 

Mert Te vagy az erősebb. 
Tiéd a hatalom. 
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UTOLSÓ VACSORA 

Mikor beesteledett, odament jézus a tizenkettővel. Asztal
hoz telepedett és vele e~yütt a tizenkét apostol is. 

jézus tudta, hogy eljött az ór4ia, hogy átmenjen e vilá~ból az 
Atyához. Mivel szerette az övéit a vilá~on - mindvé~ig szerette 
őket-, most végső bizonyítékait adta szeretetének. 

igy szólt hozzájuk: 
- Kívánva kívántam a húsvéti bárányt me~enni veletek, mi

előtt szenvednék. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem 
abból, míg be nem teljesedik Isten országában. 

És vette a poharat, hálát adott, és í~y szólt: 
- Vegyétek ezt, és osszátok el ma~atok között. Mert mon

dom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének ~yümölcséből, míg 
el nem jő Isten országa. 

Mikor ettek, jézus vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és 
a tanítványoknak adta, ezt mondva: 

- Vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely érettetek ada
tik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

Hasonlóképpen poharat is vett, hálát adott, és odaadta nekik, 
így szólva: 

- Igyatok ebből mindny4ian. E pohár az új szövetség az én 
véremben, mely értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. 
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Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékeze
temre. 

És mindnyájan ittak abból. 

I. 
URAM! 

Te a galileai hegyen azt mondottad: "nem Jottem a 
törvény eltörlésére, hanem hogy betöltsem". 

Jeruzsálem ezen a napon tele volt ünneplő sokasággal. 
A törvény az egész népnek előírta az első tavaszi hold
tölte tájára, hogy emlékezzék meg Isten szabadító csodá
járól. Ez az ünnep vonzotta fól a fővárosba a végelátha
tatlan tömeget. Papok szertartásokra készültek úgy, 
amint azokat a törvény előírta nekik. Hogy a nép és a 
papok mennyire voltak eltöltve ünnepi örömmel, azt 
nem tudom. De afelől egészen bizonyos vagyok, hogy 
akkor Jeruzsálemben sem pap, sem egyszerű hívő az 
Isten szabadító kegyelméről szóló törvényes rendelke
zést olyan igazán szívből nem töltötte be, mint ahogyan 
Te betöltötted, amikor tanítványaiddal együtt asztal 
mellé telepedtél apáskabárány elfogyasztására. 

Nemcsak így "töltötted be a törvényt". 
Míg mindenki más a hagyomány előírásai szerint 

bemutatta külső áldozatát, addig Te kész voltál önmaga
dat odaáldozni. Az utolsó vacsora szentségében meghir
detted azt az új szövetséget, melyben Isten minden 
bűnös előtt megnyitja a szabadulás útját, és kegyelmet 
kínál neki. 

Minden szavadból, melyet tanítványaid erről az 
együttlétről fóljegyeztek, kiérzem, hogy milyen kitöröl-
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hetetlenül akartad beleégetni tanítványaid lelkébe ennek 
az utolsó vacsorának a képét. 

Szenvedésedet és halálodat sokszor megjelentetted 
azoknak, akik Hozzád egészen közel állottak. Fülük hal
lotta a hangot, de lelkük nem értette a szó tartalmát. 
Most a hallott szót látható szóvá tetted. Aldalak, 
URAM, ezért az elhatározásodért. így gondoskodtál 
arról, hogy tanítványaid valóban megőrizték rendelke
zésedet és továbbadták. Én a késő utókor gyermeke 
vagyok. Innen visszatekintve is okom van arra, hogy 
áldjalak. Evangéliumod igéjét a földön sokszor tolmá
csolták úgy, hogy az emberek megcsalódtak a szóban. A 
keresztyénséget "valamivé", "üggyé", "dologgá" tet
ték, és pufogó szónál egyéb nem maradt. Ilyen időkben 
lett igen fontos az utolsó vacsoráról szóló rendelkezésed. 
Mert ez mindig egyenesen Reád mutatott, és hirdette, 
hogy a keresztyénség szíve Te vagy. Itt szétszakadt a 
mesterséges köd, és a sötétséget áttörő fényben Te jelen
tél meg: a Szabadító, a Megváltó. 

* 
Kezedbe vetted az új szövetségnek külső, látható jelét. 

A kenyeret és a bort. Hogy nem a kenyéren és a boron 
van a hangsúly, és nem ezekkel akartad megelégíteni 
azokat, akik az asztalnál melléd telepedtek, azt már abból 
is jól megértem, hogy ezek az ünnepi lakomára egybe
gyűlt tanítványok nem szorultak testi éhséget csillapító 
kenyérre vagy szomjat oltó borra. Megértem a mennyi
ség parányi voltából is, melyet nekik a kenyérből és a 
borból nyújtottál. De legfőképpen megértem azokból az 
áldó szavakból, melyekkel a kenyeret a tanítványoknak 
adtad: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely éret-
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tetek adatik." Hasonlóképpen a kelyhet kísérő szavadból 
is: "Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség 
az én véremben, mely értetek és sokakért kiontatik 
bűnök bocsánatára". 

így adtad új szövetségedet. 
A régi szövetség azt mondta: aki Istent meglátja, 

annak meg kell halnia. A Te új szövetséged hirdeti: aki 
Benned látja meg Istent, az él. Az úrvacsora jegyeinek ez 
a beszéde: Te meghaltál, hogy én éljek. 

Hogy én éljek! 
U gye, URAM, szabad nekem úgy értelmeznem lát

ható cselekedetedbe öltöztetett szavadat, hogy vele az új 
szövetség kegyelmét egyetemlegesen hirdetted meg? 
Nem egyes kiváltságosoknak szántad. Mindenkinek. 
Tehát nekem is. Ugye, Te az úrvacsorában azt mondod, 
hogy senki sem ment el olyan messzire, hogy haza ne 
jöhetne? Senki sincs olyan mélyen, hogy megváltást ne 
találhatna. Csak engednie kell, hogy Te vegyed gond
jaidba. Akkor vége van minden kishitű kételkedésnek. 

Bűnösöket vársz magadhoz. Tehát engem vársz. 
Hiszen első tanítványaid, az apostolok sem voltak érint
hetetlen szentek vagy mintakeresztyének. Sok mindent 
nem értettek meg ők sem. Az az egy volt meg bennük, 
hogy - Júdás kivételével - őszintén és odaadással szeret
tek Téged. 

Odajárulhatok tehát asztalodhoz és megkereshetem 
mellette a helyemet. Úgy lehet, hogy Tamás mellett 
jelölted ki az én helyemet, mert ővele együtt engem is 
sokszor megtépáztak a kétségek. Az is lehet, hogy Máté 
mellé telepítesz, mert az én múltamat is kifogásolják, 
amint őbenne a vámszedőt vetették meg. Talán Péter 
mellett, mert az én fogadkozásaim is sokszor nagyob-
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bak, mint a teljesítőképességem. Meglehet, hogy helye
met a gyermekesen együgyű Fülöp mellett lelem meg, 
mert - bár veled olyan hosszú ideje együtt járok már -
mégis mindenáron "látni" akarom Istent. Vagy Jakab 
mellett, mert hirtelen természetem minduntalan olyas
mire ragad el, ami ellenkezik a T e szelídlelkűségeddel. 

De valahol bizonyosan vár rám a helyem, mert szere
tettel elkészítetted azt számomra. 

* 
"Ezt cselekedjétek ... " - így mondottad. 
URAM! Engedd világosan megfontolnom ennek a 

szavadnak a súlyát. Tehát nem azt mondtad: "Ezt beszél
jétek!" Amikor az emberek ezt a kettőt összetévesztet
ték, akkor az úrvacsora asztala körül szakadás támadt. És 
így az a hely, ahol Te a tieidet szereteteddel egybe akar
tad gyűjteni, viszályok helyévé lett, és asztalod körül az 
ünnep megromlott. 

"Ezt cselekedjétek!" 
Rögzítsd bennem ezt a parancsolatodat, URAM! Az 

úrvacsora alkalmával cselekvő igével áldasz meg. Ezért 
is vezettél minket úgy, hogy templomainkba ne csak 
szószéket építsünk, ahonnan az értelem irányítására taní
tás hangozzék. Oltárt is építtetsz velünk - csöndes imá
dat céljára. 

* 
" ... az én emlékezetemre!" 
Úgy látom Bibliámból, hogy amikor János visszaem

lékezett erre az utolsó vacsorára és Reád, akkor ő nem
csak külső szenvedésedet látta, és nemcsak arra figyelt, 
hanem megértette, hogy amíg valóságban gyötrődve 
szenvedsz, közben mégis valami egészen csodákkal teli 
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úton jársz. Az őáltala írt evangéliumban olvasom: "Jézus 
tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az 
Atyához." 

Az úrvacsora mindig Rád emlékeztet. Nemcsak úgy, 
amint vérző sebekkel meghalsz értünk, hanem úgy is, 
amint diadalmas erővel előttünk haladsz - az Atyához. 

Azért amíg úrvacsorázásunkban megmarad valami 
abból, ami a jeruzsálemi ház asztala körül volt, addig az 
nem lesz sirató gyászünnep, hanem ünnep, amelyre a 
mennyei öröm világossága hullik rá. 

Én a magam részére azt kérem Tőled, URAM, hogy 
valahányszor asztalodnál vendégül látsz, bűnoldozó 

kegyelmeddel vedd le vállamról a roskasztó terhet, és 
lábamról oldozd le a bénító béklyót, hogy szabad léptek
kel kövthesselek az Atyához. 

II. 
URAM! 
Az úrvacsora szentségét erőtdjesen aláhúztad. 
Aláhúztad azzal, hogy akkor rendelkeztél felőle, ami-

kor tanítványaiddal utolsó alkalommal voltál asztala 
körül. Tehát mintegy végrendelet súlyát adtad neki. Az 
ember emlékezése szita. Sok minden kiesik belőle. Lehe
tetlenné akartad tenni tanítványaid számára, hogy ezt el
felejthessék. 

De nemcsak így, következtetés útján jutok annak 
meglátására, hogy az úrvacsora szentségére súlyt helyez
tél. Magad kifejezetten mondottad is: "kívánva kíván
tam a húsvéti bárányt megenni veletek ... " 

* 
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URAM! 
Huszonnégy évig jártam emberek között a Te követ

ségedben. Hirdettem igédet, és kiszolgáltattam szentsé
geidet. Akkoriban ezt kívántad tőlem. Megterítettem 
tehát kegyelmed asztalát, és hívogattam hozzá az embe
reket. Láttam betegek és haldoklók találkozását is Veled. 
Abban a gyülekezetben, ahol tíz esztendőre szabtad ki 
szolgálatom idejét (Cegléd), az úrvacsora asztalánál 
adtad szolgálatom legboldogítóbb jutalmát: többen és 
többen lettek, akik bűnbánattal Tenálad kerestek bocsá
natot. Tömegeknek is kiszolgáltattam kegyelmed szent
ségét. Szívbeli örömmel örültem azoknak, akik j öttek. 

URAM! 
Te azt is jól láttad, hogy sohasem hagyott nyugton az a 

tény, hogy asztalod mellől még mindig nagyon sokan 
hiányoztak. Nemcsak gondoltam emberekre, hanem 
kerestem is őket. Nem mondok Neked semmi újat, csak 
csendes szóval beszámolok arról, milyen elutasításokban 
volt részem. Csak azért beszélek erről, mert jólesik Hoz
zád szólnom. 

Sokan vannak a megkeresztelt emberek között, akik 
ellenségeid. Hallani sem akarnak arról, hogy vendégeid 
legyenek asztalodnál. Hogy mennyire hajtja őket a meg
keményedett pogány szívük, vagy mennyire sodorta 
őket ellenségeid táborába híveid hitelrontó vallásossága, 
azt Te jobban tudod, mint én. 

Sok bajom volt azokkal, akik magukat olyan nagyon 
okosoknak tartották. Bírálat nélkül, megemésztés nél
kül olvastak arról, hogy a vallások történetében előfor
dultak az úrvacsorához hasonló étkezések, és ezért 
készek voltak kimondani tételüket: Jézus tanítása fenn
költ, de az úrvacsorát későbbi idők csempészték be taní-
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tás a mellé. Mondják: az úrvacsora csak szertartás, csak 
forma. A fontos a hit! 

Ezeknek az okosoknak az útjáról nem gördült le az a 
botránykő sem, melybe olyan sokan belebotlottak már. 
A botránkozás ez: Nem értem, hogyan lehetne kenyér és 
bor Isten teste és vére. Tudtomra adták döntésüket: 
megszoktam, hogy amit nem értek, azt nem is csinálom. 

URAM! 
Nem csupán a templomba állítottál engem. Elküldtél 

a templomon kívüli világba is. Emberek közé. így szük
ségszerűen találkoztam az emberekkel lakomáikon is. 
Megfigyeléseket is végeztem ilyenkor. Láttam olyan 
embert, aki a naptárába pontosan beírta a napot és az 
órát, amelyre őt valaki vendégségbe hívta. És soha 
eszébe nem jutott kitérni a meghívás elől azzal az indo
kolással, hogy most éppen nincsen megfelelő hangulat
ban. Néha, URAM, egészen komoly, tekintélyes férfit 
is láttam, aki zavartan, pironkodva mentegetőzött a 
házigazda előtt, amikor kissé késett. Mulatságos volt ez, 
URAM! Ha ilyenkor lélekben Rád néztem, a Te arcodon 
is láttam a mosolyt. (Mert URAM, én láttam a Te arco
don mosolyt!) Mindig csak olyankor találtak ezek az 
emberek százszámra kifogást, amikor Te hívtad meg 
őket vendégei dül. 

Különösen a férfiak. 
Igen, URAM, a férfiakban sok gőgöt is találtam. 

Nem tartották férfihoz méltónak, hogy kegyelmet kol
duljanak. Menjenek csak oda a nők! 

Úrvacsorához hívogató szavamra azt a választ is kap
tam olykor: vagyok én úrvacsorázás nélkül is olyan jó 
keresztyén, mint sok más, aki minden vasárnap úrvacso
rázik. Az ilyen elutasítás mindig nagyon elkedvetlení-
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tett. Te tudod, URAM!, hogy még az ilyen elbizakodott 
kijelentésnél is jobban elbúsított az a tény, hogy igazuk 
volt. 

Számítgató értelmű emberekkel is többször viaskod
tam. Ök a közvetlen hasznot lesték. Mondták: Próbál
tam, de nem láttam eredményét. Fölhagy tam hát vele. 

Voltak, akik a közös kehely től utálkoztak. 
Mások arra hivatkoztak, hogy nincs ünneplőruhájuk. 
Az ilyen és ehhez hasonló kifogásokat mindig elég 

üreseknek éreztem. 
De találkoztam komoly töprengéssel is. 
URAM! 
Amíg itt jártál a földön, olyan sok szeretettel oldoz

gattad az emberek megkötözött lelkiismeretét. Valóban 
gondoztad a lelküket. Mielőtt elhagytad a földet, fölha
talmazást adtál tanítványaidnak, hogy lelki válságba 
jutott társaikat meghallgassák, és ők is oldozást adjanak 
nekik kötelékeikből. Egyházad történetéből is, de lelké
szi szolgálatom tapasztalataiból is tudom, mennyi áldás 
és békesség járt a gyónás alkalmával egyetlenegy fölol
dozó szó nyomán. De az ember kezén még rosszra for
dulhat az is, amit Te áldásnak szántál. Ez történt gyakran 
a gyónással is. Egyházad egyik táborában a testvéri 
tanácskérésből fegyelmező törvényt alkottak. A ház 
ajtajába, ahová Te ünnepi asztalhoz várod vendégeidet, 
odaállt ellenőrnek az ember, hogy ő szabja meg, ki lehet 
vendéged, és ki nem. A gyónásban - igaz - titoktartást 
fogadott az egyház. De a közölt titkot gyakran fordította 
zsarolásra. Egyházad másik táborában bizalmat igyekez
tek keltegetni a magángyónás iránt, csakhogy azután a 
bizalmat megcsúfolták azzal, hogy a titkot kiprédikál-
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ták. Az egyház fegyelmező akarata megcsúfolta kegyel
mező jóságodat. 

Ezzel az egyház még tetézte is azt a kárt, melyet az 
úrvacsoráról való testvértelen viszálykodással már eddig 
is okozott. 

Volt dolgom megriadt emberekkel is, URAM. 
Apostolod a korintusi gyülekezetben az úrvacsora 

szentségével kapcsolatosan valami rendetlenséggel talál
kozott. Minden bizonnyal jó okkal írta, és a Te megbízá
sodra írta: "Próbálja meg magát az ember, és úgy egyék 
abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert 
aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik ... " Mi 
pedig anélkül, hogy világosan értettük volna, hogy mi 
indította apostolod at e sorok megírására, szavát szorgal
masan fölvettük, és ennek alapján úgy intettük az úrva
csorához készülőket, mintha Te csak "tökéletes szente
ket" várnál színed elé, nem pedig bűnösöket. Azok 
között, akiket ilyen riasztva hívogattunk, akadtak olya
nok - és éppen a legkomolyabbak közül -, akik ijedt 
tekintettel maradtak el, és megvallották: nem vagyok 
méltó! 

Azóta még egy akadály ra lettem figyelmes, mellyel 
addig nem találkoztam, míg szolgálatodban az emberek 
között munkálkodtam. Új akadály ez. Mai akadály. 

A Te asztalodnál való megjelenés: bizonyságtétel. Ezt 
a közelmúlt esztendőkben nem gondoltuk meg eléggé 
komolyan, és alig is ejtettünk róla szót. Vallomástétel ez 
a Hozzád tartozásról. Ennek a megvallása ma könnyen 
járhat veszéllyel. Ha valaki az otthona csendjében elmé
lyül a Te igédben, az a külső világnak nem tűnik föl. 
Imádságos életet is háborítatlanul folytathat otthonában. 
Azaz, URAM, szinte kiáltani szeretnék kínomban! 
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Megtörténik már az is, hogy még az otthonában is rej
tőzködnie kell, ha Veled akar együtt lenni. - De az úrva
csorához való járulás valósággal kihívás. És éppen ezért, 
mert veszély járhat vele, vannak jócskán olyan keresz
tyének, akik nagyon mohón kapnak azon a mondato
don, melyet Te nem nekik és semmiképpen sem erre az 
esetre mondottál. Ez a mondat ez: "Legyetek okosak, 
mint a kígyók!" 

* 
URAM! 

Amíg ezeket a sorokat írom Neked, egészen valószí
nűtlennek látom azt, hogy valaha is nyilvánosan menjek 
el emberekhez a Te megbízásod alapján, hogy szót vált
sak velük arról, miért is maradnak el asztalodtól. Talán 
az lehetséges, hogy e sorok érik el egyikét-másikát. 
Azért - ha ez találkozik akaratoddal - fólhatalmazásodat 
kérem arra, hogy így mondjam el a Te üzenetedet. 

Ilyenképpen mondanám: 
Ti, akik jézus ellenségei vagytok, annak a jézusnak 

üzentetek hadat és viseltek ellene harcot, aki ezen a vilá
gon az egyetlen békességszerző. Sokan jártak előttetek, 
akik késő bánattal siratták meg, hogy gyűlölettel bántot
ták meg azt, aki őket szerette. 

Azt mondod: minden a hit, és semmiféle szertartás 
Téged nem érdekel? Csak arra vigyázz, hogy addig ne 
hangoztassad ezt, amíg pontosan a hitedet veszíted el! A 
hitet benned is Isten Szentlelke erősíti meg. És jézus itt 
járta óta tetszett a Szentléleknek, hogy a hitet az úrvacso
rával erősítse meg. 

Mondod: amíg értelmeddel meg nem fogod, addig 
nem élsz vele? Szerencsére a betegnek nem kell ismernie 
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a gyógyszer titkos összetételét ahhoz, hogy attól meg
gyógyuljon. Elég, ha az orvosa ismeri. 

Olyan könnyen odázod el Jézus hívogatását: "kívánva 
kívántam elkölteni veletek a húsvéti bárányt". Amíg te 
így gondolkozol, majd akkor legyen ünnep, ha készen 
vagyok, addig Jézus azt mondja: az ünnep készen van. 
Jöjj! 

Férfiatlan dolognak tartod a kegyelem koldulását, és 
ezért átengedcd ezt az asszonyoknak? Nekem az a külö
nös tapasztalatom, hogy az én házam ajtajánál alighanem 
tíz koldus férfi is kopogtat, amíg egy asszony is jön segít
séget kérni. Azért ne sértsd az asszonyokat, és ne büsz
kélkedjél hát férfiméltóságoddal! 

Ne azokhoz az emberekhez szabd keresztyénséged 
mértékét, akik életükkel a keresztyénség hitelét rontják. 
Neked ezeknél sokkal hívebb keresztyénnek kell lenned. 

Mindenáron meg akarnád lesni magadban az életfejlő
dés titkát. Nem lehet! Járj csak az Úr asztalához. Ott 
növekszik a hited, ha szemed nem is látja. 

Csodálkozom a közös kehely től való irtózásodon. 
Sok mindentől nem irtózol, amitől joggal kellene ir
tóznod. 

Nem a ruha teszi a keresztyént. 
Nagy együttérzés van bennem irántad, akinek fáj, 

hogy valaki csúfosan visszaélt gyónásoddal. Azt taná
csolom: kerüld azt az embert. Ha más irányában sincs 
már benned bizalom, amiatt ne maradj el az úrvacsorá
tól. Hiszen van Istened. Neki gyónhatsz. Soha nem él 
vissza vele. 

Persze! Próbáld meg magadat! Ha egyszer úgy érez
néd, hogy a többi úrvacsorához járuló keresztyéntársad 
mind méltatlan, csak egyedül te vagy a méltó, - akkor 
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sürgősen menj haza úrvacsora vétele nélkül. De csak 
ebben az esetben. Különben menj nyugodtan, ha vágyó
doljézussal találkozni. Az első úrvacsora asztalának ven
dégei sem "érdemelték meg", hogy ott lehessenek. 

Ha félsz a világ előtt nyilvánvalóvá tenni, hogy szere
ted jézust, akkor ne takarózzál jézusnak azzal a szavával, 
melyet az "okosságról" mondott. Azt ajánlom, olvas
gasd csöndesen Bibliádat, és meglepetéssel látod majd, 
hogy mit mond abban jézus - nem egyszer és nem két
szer - a hitvallásról. 
URAM! 

Ha Reád hivatkozva valamiben rosszul szóltam, 
Neked van hatalmad arra, hogy szavamat hatástalanná 
tedd, sőt nyomtalanul eltüntessed. 

III. 
URAM! 

Ne engedd figyelmemet elsiklani arról, hogy amikor 
utolsó alkalommal asztal mellé tclepedtél itt a földön, 
akkor beszéltél arról a lakomáról, mely Isten országában 
teljesedik be majd. 

Az Isten országáról szóló tanításod milyen nagyon is 
különbözik azoktól az elméletektől, melyeket az életről 
különböző korok emberei alkottak! Elveszett hajdani 
aranykor fölött sóhajtoztak, és ajövő felé reménytelenül 
meneteltek. Értelmetlen körforgásnak mondták az éle
tet, melybe az embernek jól-rosszul bele kell törődnie. 
Mikor Te Isten országát hirdetted, nem álmodoztál 
mesés múltról. Tudomásunkra adtad evangéliumod sza
vával, hogy Isten célt tűzött a világ végére: az Ö orszá
gát, az Ö uralmát. Akik ezt keresik, és efelé haladnak, 
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azok itt a földön egymással testvérek lesznek, odaát, 
Isten színe előtt pedig üdvösségre jutnak. Mikor azt 
mondtad testedről és véredről: "Érettetek adatott", 
akkor nem csupán apostolaidon nyugodott meg a tekin
teted, hanem szemed a föld végső határáig hatolt el, és 
szavadba belefoglaltál minden embert. Máskor is észre
vettem már, hogy ilyen távolságokban gondolkoztál: 
"Jönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, 
és Isten országában megtelepszenek. " 

Ezt a szavadat ne engedd lelkemből kihullani, bármit 
lássak is magam körül. Mert az, amit a világban látok, 
bizony erősen próbára teszi hitem teherbíró képességét. 
Panaszkodtam én már Neked arról, hogy ellenfeleid 
nagy megelégedésére mi mindent tett az egyház, hogy az 
emberek ne testvériségben találják meg egymást, hanem 
részekre hulljon az emberiség. Egyházad tagjainak ez a 
széthúzása azért volt olyan nagyon végzetes, mert a 
hitetlenül élők nem arra a megállapításra jutottak, hogy 
tanítványaid és követőid gyarló, bűnös emberek, hanem 
azt hirdették, hogya Te evangéliumod nem igaz. Azért 
ezt az áldott evangéliumot félrelökték, és más-más érde
kektől hajtva toborozták az embereket zászlóik alá. Hol a 
test-bőr színe, hol a nyelv, hol a földrajzi terület, hol 
pedig a társadalmi osztály volt az a jelszó, melyet zász
lóikra írtak. Közbcn állandóan bcszéltek a testvériségről. 
Talán soha annyiszor nem emlegették, mint éppen ma. 
Csupán az a baj történt, hogy magát a "testvériség" szót 
különbözőképpen értették, más ízét érezték, és mást 
fejeztek ki vele. 

És ma, URAM, ezen az úton eljutott a világ egészen a 
csődig. 

Nép áll néppel szemben. Tudom, ebben semmi újság 
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nincsen. Amióta bűnös ember lakja a földet, ez mindig is 
így volt. 

De ma kétségbeejtően végzetes új szakadások is 
támadtak. Ugyanazon az egy népen belül is osztályok és 
csoportok olyan kiengesztelhetetlen gyűlölettel állnak 
szemben egymással, mintha soha nem is lett volna sem
miféle közösségük. Még az otthonok is, melyeket pedig 
Isten akarata az egyetértés ápolására rendelt, egymás 
után hullanak szét. Különősen ez utóbbi miatt szinte 
elviselhetetlen kínt élek át naponként. És a nagy szakadás 
még mindezzel sem elégszik meg. Elszakítja a szálakat 
még a meg szentelt múlt felé is. Annyi gyalázkodást 
bizonyosan egyetlen korban sem hajítottak a múltra, 
mint a mi időnkben. Mintha mindenki, aki a múltban 
élt, mindenestől börtönre méltó gonosztévő lett volna, 
akár ezer évvel, akár évszázadokkal, akár évtizedekkel 
ezelőtt élt is. 

Tőled távol és Veled szemben nem a testvériség esz
méjének megvalósításához talált el az ember, hanem 
általános ellenségeskedést teremtett. Az egyház tevőle
ges és mulasztásos bűnei szinte eltörpülnek azok mellett 
a szétbontó erők mellett, melyek ma pusztító hatalom
mal érvényesülnek. 

Ha valami megismétlődik abból, amiről a történelem
ben olvastam első híveid életsorsáról, azokat csábítgat
ták, nógatták, vagy életveszélyesen fenyegették azért, 
hogy Téged megtagadjanak. A Te szeretetközösséget 
ápoló asztalod helyett pogány áldozati oltárok asztalai
hoz akarták őket kényszeríteni. Amit első híveid 
megálló hűségérőlolvastam, az mindig nagyon átmele
gített. 

Ma a bálványok oltárainál újra asztalt terítenek. Gaz-

32 



dag on terítik meg. Csábítgatva hívogat ja az embereket -
köztük azokat is, akik őszintén keresztyéneknek vallják 
magukat - a pénz, a hatalom, a közvélemény, a siker, az 
életélvezet, az önmagával törődő önzés. Hangos szóval 
toborozzák a lakomák résztvevőit, vagy csattogó ostor
ral hajszolják őket e bálványok asztalaihoz ... milliókat! 
Kínomban ordítani szeretnék, URAM, mert az embere
ket eredményesen csábítják és hajszolják! Szívemet sok
szor valami sejtelem szorítja össze. Valami szörnyű rob
banás sejtelme. Ha ez elkövetkezik, belepusztul a földön 
a testvériség és a földi élet után az üdvösség is. 

Sokszor szinte hallani vélem az Antikrisztus diadalmas 
önhitt szavát: "És elmennek Isten országából napkeletre 
és napnyugatra, északra és délre. " 

* 
URAM! 

Te a szív szorongását jól megérted. Bizonnyal megér
ted azt is, hogy miért kérlek most könyörgő szóval arra, 
hogy engedj engem a Te szemeddel látnom. Engedd 
megtapasztalnom, hogy a jövőbe nézve is csak Neked 
van igazad. Nincsen kétségem, hogy az igazsághoz vál
tozatlanul Te vagy az út. 

A riasztó jeleket ne engedd annyira elhatalmasodni 
rajtam, hogy megvakítsanak. Mert azt is észrevettem 
már, hogy a végzetes széthúzással szemben az emberek 
lelkében elevenen ég az egymásra találás vágya. Nem 
indult még meg az egységre vezető megmozdulás. De 
dolgozik már a lelkekben a vágy. Ezt a vágyat még olyan 
emberekben is fölfedeztem, akik addig, amíg ellenőrzés 
alatt áll az életük, még buzgón hódolnak a bálványok 
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előtt. De otthon, amikor magukra maradnak, iszo
nyodva nézik önmagukat a tükörben. 

Segíts minket újrakezdenil 
Parancsold el a tieidet új szolgálatra. Közöttük engem 

is. És segítsd mindannyiunkat, hogy az eddiginél sokkal 
odaadóbb lélekkel szolgáljunk. 

Most, hogy a jeruzsálemi ház asztala mellett látlak, 
amint az úrvacsora szentségét rendeled, és vele a bűnbo
csánatot, az ú.üászületés ajándékát kínálod, gyökeret ver 
bennem az a meggyőződés, hogy pontosan a Te szent 
asztalod az a hely, és az úrvacsorában való részvétel az az 
alkalom, ahol az újrakezdés lehetségessé válik. Itt vonsz 
magaddal szoros életközösségbe, és itt lehetünk egymás 
testvérei. Igazán testvérei. 

A Te asztalodnál mindenkinek egyaránt helye van. A 
világon ez az egyetlen asztal, mely egyformán van meg
terítve mindenki számára. Nem tesz egyenlőkké min
ket. Nem! Neml Az emberek egyenlősége a közelmúlt 
századok furcsa álma volt csupán. Nem vagyunk egyen
lők. A gazdag Isten gazdag változatosságban adta 
nekünk az életet. De: Isten országának asztalánál egyen
lőképpen van helyünk. Mert Isten minket egyformán -
azaz isteni módon - szeret. Szeret, mint gyermekeit. így, 
mint Isten gyermekei, éppen a Te asztalodnál leszünk 
egymás testvéreivé. 

Hálával szeretném itt megköszönni Neked, URAM, 
hogy ebből a valóságból egyházunk világgyűlései alkal
mával valamit megtapasztalnom engedtél. Ezeken a 
gyűléseken is sehol jobban nem éltem át a testvériség 
valóságát, mint éppen akkor, amikor asztalodhoz járul
tunk. Szörnyű véres háboru után voltunk. A világ tételei 
szerint ellenségeknek számítottunk - mi nem villogtat-
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tuk össze tekintetünket, mert előtted átéltük a testvériség 
boldog békességét. A tudomány sok megkülönböztető 
szabálya szerint mi más és más fajtához tartozunk. Még
sem úgy néztük a másikat, mint aki alacsonyabb rendű 
fajtához tartozik, és nem volt bennünk igény arra, hogy 
mások ismerjék el a mi magasabbrendűségünket. Test
vérünk volt a másik. Szemünk azt is észrevette, hogy 
voltak közöttünk - ha sokan nem is - e világ fogalmai 
szerint gazdagok, és voltak nyilván láthatóan szegények. 
Az egyik nem irigyelte a másik gazdagságát. A másik 
nem húzódott az egyik szegénységétől. Testvérek vol
tunk. 

A Te asztalod, URAM, alkalmas arra, hogy közössé
get teremtsen ember és ember között. Közösségbe jutok 
itt a szenvedő emberiséggel, a bűnös emberiséggel és a 
hívő emberiséggel. Közösségbe jutok azokkal, akiknek 
ugyan sok mindenben tisztázatlan a hite, és telve van 
fogyatkozásokkal, éppen úgy, mint az enyém is. Közös
ségre jutok az Istenben bízó hősökkel, akik római cir
kuszban vagy eretnekmáglyákon vagy a ma dühöngő 
viharában vértanúsággal pecsételték meg irántad való 
szeretetüket. Közösségrejutok az üdvözültekkel is. A Te 
asztalodnál megbecsülöm a múltat, és vágyódva kíván
kozom a jövő felé. 

URAM! 
Jövőbe néző szemeddel Te Isten országának terített 

asztalát láttad, ahol megszámlálhatatlan üdvözülttel 
együtt telepszel meg. A Tőled tanult imádsággal fordu
lok most könyörögve Istenhez: 

"Jöjjön el a te országod!" 
Te magad gyűjts minket asztalod köré. Segíts, hogy 

így is vallást tegyünk Hozzád való szeretetünkről. 
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URAM! 
Még egyet! Láttam, hogy Te az étkezés elején hálát 

adtál Atyádnak, azaz: asztali áldást mondottál. Még ezt is 
rögzítsd bennem. 

Amint az életben figyelő szemmel néztem szét, úgy 
láttam, hogy étkezések alkalmával az embert az állattól 
az különböztetheti meg, hogy hálaadással veszi, amit 
Isten élete fönntartására ad. Más nem. E hálaadás nélkül 
az emberek éppen olyan véres-gyilkosan marakszanak az 
asztalok körül, mint az állatok. 

Engedd, hogy azt az életet, mellyel az enyéimet táplá
lom, és a magam életét fönntartom, hálaadással fűszerez
zemmeg. 
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JÉZUS MEGMOSSA A TANíTVÁNYOK 
LÁBÁT 

A tanítványok között versengés támadt, hogy ki tekinthető 
közöttük nagyobbnak. jézus pedig tudta, hogy az Atya mindent 
hatalmába adott, és hogy ő Istentől jött és Istenhez megy -folkelt 
a vacsorától, levetette felső ruháját, egy kendővel pedig körülkö
tözte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a 
tanítványok lábát, megtörölte a kendővel, mellyel körül volt 
kötve. 

igy érkezett Simon Péterhez. Ez azt mondta Neki: 
- Te mosod meg az én lábamat? 
jézus így válaszolt neki: 
- Amit cselekszem, azt most nem érted. De ezután majd 

megérted. 
Péter így szól: 
- Az én lábamat nem mosod meg soha! 
Errejézus: 
- Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincsen én

hozzám. 
Akkor Simon Péter így szólt: 
- URAM! Ne csak a lábamat, hanem a kezemet és afejemet 

is! 
jézus ezt mondta neki: 
- Aki megfordött, nincs másra szüksége, mint a lábát meg-
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mosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok - de nem 
mindnyájan. 

Tudta ugyanis, hogy ki árulja el. Azért mondta: "Nem 
vagytok mindnyájan tiszták. " 

Mikor megmosta lábukat, és felső ruháját felvette, újra az 
asztalhoz telepedett, és így szólt hozzájuk: 

- Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem úgy 
hívtok: "MESTER" és "URAM". Jól mondjátok, mert az 
vagyok. Ha azért én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, 
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam 
nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen 
cselekedjetek. A pogányokon uralkodnak királyaik, és azokat, 
akiknek hatalmuk van, "kegyelmes Urak"-nak hívják. Köz
tetek ne így legyen. Hanem aki legnagyobb köztetek, olyan 
legyen, mint aki legkisebb. És aki a legfőbb, olyan legyen, mint 
aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az-e, aki az asztalnál ül, 
vagy az, aki szolgál? Nemde az, aki az asztalnál ül? S mégis: 
Én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Bizony-bizony 
mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ 
nem nagyobb annál, aki küldte őt. Ha tudjátok ezt, boldogok 
lesztek, ha cselekszitek is. 

URAM! 
Különösek ezek a Te tanítványaid! Amikor magadról 

és szenvedésedről szóltál nekik - nem értették meg. Ha 
pedig róluk beszéltél - azt szintén képtelenek voltak föl
fogni. Ez egészen világosan kitetszik abból a kínos jele
netből, melyet szenvedéstörténeted ma állít szemem elé. 
Te közeli halálodra készülsz, ők meg saját nagyságukkal 
vannak elfoglalva. Hogyan tehették! Hogyan tehették 
ők, akik Téged láttak! Ök, akik Téged igazán szerettek! 

Ez a különös helyzet kényszerített Téged arra, hogy az 
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utolsó vacsora példabeszéde mellé még a lábmosás pél
dabeszédét is beleírjad a lelkükbe. Szó helyett a tett be
tűivel. 

Az utolsó vacsora példázatában arra akartad megtaní
tani őket, hogy kinek lássanak Téged. A lábmosás példá
zatával azt mutattad meg nekik, hogy miként vélekedje
nek önmagukról. 

És mivel én egyetlen lépéssel sem jutottam messzebb, 
mint ők, most keresztfád árnyékában ugyanolyan türel
mes szeretettel tanítasz engem is. 

* 
Ha valamelyik nagy úr - nem is kellene annak még 

királynak sem lennie, elég, ha csupán egy kis falu veze
tője az illető -, ha tehát egy ilyen nagy úr megtenné, 
hogy megmosná valamelyik szolgájának lábát, legaláb
bis három-napos csodaként emlegetnék: "Nahát! Ilyen 
nagy úr, és mégsem restell ilyen szolgamunkát!" 

Valahányszor a lábmosás történetéről prédikációt hal
lottam, mindig ilyenféle volt a magyarázat, és alázatosan 
megmondom, URAM, hogy valahányszor e történetről 
prédikáltam, magam is ugyanezt a hangot ütöttem meg. 

Most, hogya hajszás élet útjáróllesodoItak, és Rólad 
kevesebbet beszélek, de Veled többet, most más szem
mel engeded meglátnom a jeruzsálemi jelenetet. Az az 
érzésem, hogy most igazabban is látom. 
URAM! 

Az édesanyám kétségtelenülotthonunk középpontjá
ban állt. Köztisztelet vette körül az egész faluban is. Volt 
gondja is bőségesen. Én magam ebben az otthonban csak 
gyermek voltam. Egy a hat közül. Mégis: ha szeretetem 
kegyeletével rágondolok édesanyámra, mindig csak úgy 
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látom őt magam előtt, amint szolgált. Nekem és többi 
testvéremnek is. Nemcsak akkor szolgált, amikor tehe
tetlen csecsemő voltam (hiszen arra az időre emlékezni 
sem tudok). Akkor is szolgált, amikor már nekem is volt 
munkára alkalmas erőm. Szolgált mindig. Élete végéig. 
És, URAM, nekem mégsem jutott soha az eszembe 
ilyenféle gondolatmenet: bár édesanyám köztiszteletnek 
örvendett, nem restellt szolgálni nekem. Mindig csak 
úgy tudok rágondolni, hogy szolgált nekem, mert éde
sanyám volt. 

URAM! Ezért nem akarom többé azt mondani Rólad: 
bár magad méltóságodnak világos tudatában voltál, még
sem tartottad méltóságodon aluli dolognak, hogy a 
szolga munkáját végezzed el. Ezután így szeretném 
mondani: mert az örök szeretet Istenének teljes hatalom
mal fölruházott Fia voltál, azért szolgáltál. Nemcsak itt, 
ebben a bibliai jelenetben, mindig szolgáltál. 

* 
URAM! 

Úgy gondolom, jóváhagyod a következő gondolat
menetemet: 

A természetes ember mindig önmagát állítja bele élete 
középpontjába. Társai hibái fölött önelégedetten ítélke
zik. Vagy közömbösségében egyáltalában nem is törő
dik embertársaival. - De az elbukott embemek segítsé
gére sietni, erősítő, vigasztaló szóval nála időzni... ez 
nem a természetes ember magatartása. Az ilyen életet a 
Te közeledben tanulja meg az ember. Helyesen látom-e, 
URAM, hogy szereteted királyságában a legnagyobb is 
szolgál? a Te országodban a legkisebb is ajándékoz? 
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Te a lábmosás példájával azt akartad megértetni tanít-
ványaiddal, hogy a kereszténység lényege: 

Hozzád tartozni és 
Veled, Teérted szolgálni. 
Ezért kérdezted olyan nagy nyomatékkal: "Értitek-e, 

hogy mit cselekedtem veletek?" 
Engem segíts megértenem: Hozzád tartozni úgy 

tudok igazán, ha Veled találkozom. E találkozáskor Te 
teljes bűnbocsánattal fogadsz magadhoz. Kegyelmeddel 
teljes valómat megfürdeted és így megtisztítasz engem. 
De nekem már ebben a világban kell Hozzád tartoznom. 
Ebben a világban, mely naponként megkísért, hogy 
mellőled eltántorítson, és éppen ezért szükséges, hogy 
naponként újra megtartó kegyelmedhez siessek. 

A nagy döntés nélkül keresztyén életem csak hitel
rontó kontárkodás volna. A naponkénti döntés nélkül 
pedig keresztyén életem ígéretes kezdés volna, melynek 
sajnálatosan elmarad a folytatása. 

* 
Hogy milyen világosság gyúlt Péterben, amikor a láb

mosás közben hozzáértél, és ellenvetéseire megadtad 
válaszodat, azt nem tudom. Hogy mikor értették meg a 
tanítványok a lábmosás példáját teljes horderejében, -
azt sem tudom. Csak a felől az egy dolog felől vagyok 
egészen bizonyos, hogy végül is jól megértették. 

U gyanis ha nem értették volna meg, akkor az általuk 
prédikált keresztyénség csúfos kudarcba fulladt volna. 
Nem ez történt. Sőt az ellenkezője történt. Az evangé
lium hódító útra indult, és nyomában a hatalmi őrület 
trónusait sorban ledöntötte a szolgáló szeretet. 
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"Megértettétek-e, amit veletek tettem?" 
Ezt a kérdést a ma élő tanítványoknak is fölteszed. 

Hallom kérdésedet. Valami kimondhatatlanul erős szo
rongás támad bennem hallatára. 

Nem gondolom, hogy szándékodból csak valamics
két is megértettek azok, akik a lábmosás példáj ából 
egyházi szertartást formáltak. 

Nem gondolom, hogy azok megértették, akik az álta
lad rendelt keresztség és úrvacsora mellett a lábmosást is 
üdvösséget munkáló szentségnek tekintik. 

Nem gondolom, hogy azok megértették, akik erre a 
cselekedetre mutatnak rá, és ennek alapján tanítják, hogy 
a meg térés csak akkor érvényes és csak akkor igaz, ha az 
ember teljes alámerítkezéssel újrakeresztelkedik. Hirde
tik, hogy akik ezt megteszik, azok attól fogva bűntelen 
szentek. 

Nem gondolom, hogy azok megértették, akik érvei
ket a lábmosás történetéből merítve azon civakodnak 
egymással, hogy kell-e a "nagy" -megtérés, kell-e a 
"kis" -megtérés - és e vitatkozás hevében a Te neved han
goztatásával kölcsönösen kiátkozzák egymást az "iga
zak" egyházából. 

Nagy szívszorongásról beszéltem kevéssel ezelőtt. Ezt 
a szorongást nemcsak a fent elsorolt néhány tény miatt 
érzem. Jól tudom, URAM! és boldog is vagyok azon, 
hogy a Hozzád tartozó szeretet szolgálataiból ezen a föl
dön nagyon sok áldás fakadt. Látható és láthatatlan 
áldás. Mégis, ha a világ egész keresztyénségére gondo
lok, amikor kérdésedet hallom: " Megértettétek-e, amit 
veletek tettem?" ... az az érzésem, hogy mindannyiunk
nak le kell sütnünk előtted a szemünket. 

Te tanítványaid előtt belemutattál a nagy pogány 
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világba, ahol a hatalomimádat bálványa előtt hódoltak a 
népek. Azt mondottad nekik, hogy az nem jól van. Az 
egymás fölötti hatalmaskodás szemben áll Isten akaratá
val. Abban az utasításban, melyet tanítványaidnak adtál, 
benne volt az a megbízatás is, hogy a hatalom bálványai
tóI hívogassák el az embereket a szeretet Istenének oltá
rához. 

Azóta, hogy apostolaidnak ezeket mondottad, mi a 
világ egy jó nagy részét keresztyénnek neveztük. De, 
URAM, amióta ismerjük az emberi nemzetségek törté
nelmét, talán soha nem volt még olyan kíméletlen az 
egymáson tipródás, mint ma. A hatalmaskodás igézete 
talán soha annyira erőt nem vett az embereken, mint ma. 

Nem a világ pogányságban maradt részén! 
A világnak abban a részében a legkiáltóbb, melyet 

keresztyénnek neveztünk! 
A zsarnokok, akiket ma "Kegyelmes U rak" -nak 

neveznek a rettegő milliók - megkeresztelt emberek! 
Akik eltipró hatalmukat támogatják, nagyrészt szintén a 
Te egyházadba tartoztak. Korunk diktátorai és odaadó 
követőik nyilván nem látták meg keresztyénségünk éle
téből, hogy milyen nagy, áldott és szent dolog: szol
gálni! Ezért kell a szemünket lesütnünk Előtted. 

Vagy talán túlságosan nagy méretekhez nyúltam, 
melyeket áttekinteni nem tudok? 

Szétnézek szűk körben is. Egészen szűk körben. 
Tudod, hogy börtönben is ültem. Sok emberrel 

együtt. Szűk börtöncella falai között is sokan szorong
tunk. Mindannyian keresztyéneknek vallottuk magun
kat. Tudatosan. Sőt - öntudatosan. Mégis, amikor a 
zord börtönőr csak úgy találomra rámutatott a rab 
"keresztyének" közül az egyikre és így szólt: "maga lesz 
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ennek a zárkának a parancsnoka" - az illető egészen föl
villanyozódva vette tudomásul a kitüntetést. Kóstol
gatta, Ízlelgette a szót: "Parancsnok!" Édes Ízűnek 
találta. Azután pedig erősen hangsúlyozott keresztyén
sége arcul csapásával- basáskodott. 
URAM! 

Belém és mindazokba, akik e sorokat jó szívvel tudják 
fogadni, égessed bele az intő szavakat: "Köztetek ne Így 
legyen!" De ne csak ezt a tilalmat Írd belénk, hanem azt a 
megbízatást is: "Ha tudjátok ezt, boldogok lesztek, ha 
cselekszitek is. " 
URAM! 

Én akarom tudni is és cselekedni is. 
Hogyakeresztyénnek nevezett világ és vele együtt, az 

Ö segítségével az egész világ mikor ér meg változást, ez a 
titok el van rejtve előlem. De rólam, akit a hatalmasko
dás mámorából kiftirdettél - és nem tudom Neked 
eléggé meghálálni, URAM, hogy ezt már ifjúságom ide
jében cselekedted meg velem -, rólam és a lábomról is 
mosd le naponként a zsarnokság varázsporát. 

Akaratodat egészen apró példán mutattad meg tanít
ványaidnak. Ebből az apróságból engedd megértenem, 
hogy a legparányibb alkalmat se mulasszam el, ha Érted 
és Veled szolgálhatok. 

Szolgálhatok azért - mert a Tiéd vagyok. 
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JÉZUS ÁRULÓJÁT FIGYELMEZTETI 

Mikor az asztalnál voltak, jézus igen nyugtalankodott lelké
ben és bizonyságot tett, így szólva: 

- Bizony-bizony mondom nektek, hogy egy tiközületek el
árul engem. Az Embernek Fia jóllehet elmegy, amint meg van 
írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az Embernek Fiát el
árulja! jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. 

A tanítványok ekkor bizonytalankodva egymásra néztek, 
hogy kiró1 szól. Szomorkodni kezdtek, és egyenként ezt kér
dezték: 

- Én vagyok-e az, URAM? 
Az egyik tanítvány pedig jézus keblén nyugodott, akit szere

tett jézus. Ennek Simon Péter intett, hogy tudakozza meg, ki 
az, akiről szól? Az pedigjézus kebelére hajolva azt kérdezte: 

- URAM! Ki az? 
jézus így felelt: 
- Az, akinek a bemártott falatot adom. 
Bemártotta a falatot, és Iskariotes júdásnak, Simon fiának 

adta. 
Megszólalt júdás is: 
- Én vagyok-e az, Mester? 
jézus így szólt: 
- Te mondtad! 
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Akkor jézus ezt mondta neki: 
- Amit cselekszel, hamar cselekedjed! 
Az asztal körül levők közül senki sem értette, miért mondta 

ezt neki. Némelyek azt hitték, hogy mivel júdásnál volt az 
erszény, azért jézust azt mondta neki: "Vedd meg, amikre 
szükségünk van az ünnepekre." - Vagy hogy adjon valamit a 
szegényeknek. 

júdás pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. 
Éjszaka volt. 

URAM! 
Az egyházbn általában szokásos képek, melyek az 

utolsó vacsorát ábrázolják, hamis elképzelés fölkeltésére 
alkalmasak. Rendszerint azt a benyomást keltik, mintha 
azon az estén békés hangulatban lettél volna együtt tanít
ványaiddal, bár a meghitt képre ráhullott a búcsúzás szo
morúsága. 

Elvész ezekből a képekből az a tény, hogy közted és 
Isten ellenlábasa között élet-halál küzdelem folyt. Ha 
ennek a harcnak voltak is néha csöndesebb szakaszai, tel
jes fegyvernyugvás sohasem állott be. Ennek a harcnak a 
leghevesebb jelenetei között pedig szinte első helyen áll 
az, mely itt játszódott le ajcruzsálemi házban, ahol tanít
ványaiddal az utolsó vacsorát költötted el. Nem! Az nem 
békés búcsúzkodás volt, hanem véres harc. Ennyire 
közel a sátán még sohasem léphetett Hozzád. A pusztá
ban elintézetlen dologgal kellett elkotródnia. Péter 
egyszer olyan közel engedte magához, hogya Sátán be 
tudta kötözni a szemét. De akkor könnyen segítettél, 
mert levette d a vakító köteléket. Itt azonban közvetlen 
közeledből ragadta el zsákmányát - Júdást -, és valóban 
el is vitte. 
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Az utolsó vacsora békés nyugalmát lehetetlenné tette, 
megzavarta és tönkrezúzta az áruló jelenléte. 

* 
Nem én vagyok az első és egyetlen, aki megzavart 

tekintettel meredek rá az árulás rejtélyére. Megfejteni 
semmiképp~n sem tudom. Inkább csak azért vonulta
tom át gondolataimat a lelkemen, hogy az árulás riasztó 
képe éber vigyázásra intsen. 

Az árulás sötét képében - jól tudom - kétségtelenül 
júdás alakja emelkedik ki legjobban. De emiatt ne 
engedd, hogy csak júdásra nézzek. Úgy ne járjak most 
is, mint már többször jártam, hogy júdáson felejtettem 
tekintetemet, és elfelejtettem a többi tanítványt megfi
gyelni. Pedig érzem, hogy akaratod odaterelgeti figyel
memet őreájuk is. 

Bizonyosan szándékosan szövegezted meg a tanítvá
nyi körben az árulás tényét a következőképpen: "Egy 
tiközületek elárul engemet." júdásról beszéltél nekik. 
Ugyanakkor azonban szavad mindegyiküket szíven 
ütötte. Azokat is, akiknek az irántad való hűsége ebben a 
pillanatban még meg nem ingott. Mert úgy igaz, hogy 
az ilyen fölrázó, ébresztő szóra nemcsak a világ gyerme
keinek van szüksége. Az ilyen szó alkalmas órán tanítvá
nyaidat is megrázhatja. Amint valóban meg is rázta 
mind a többi apostolt is. Riadtan kérdezik egymás után: 
"Én vagyok-e az, URAM?" Teljesen tiszta lelkiisme
retre nem mutat ez a nyugtalan kérdezősködés. 

Itt hadd álljak meg egy pillanatra. Mert ebben aligha
nem válasz van egy nagyon sokszor fölvetett kérdésre. 
Többször olvastam arról, hogy vajon nem volt-e nyil
vánvaló tévedés részedről az, hogy a tizenkét apostol 
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közé az alkalmatlant - ezt aj údást is - elhívtad. A választ 
ilyenfélének látom: Amikor júdást elhívtad, akkor ő 
éppen úgy nem volt áruló, amint a többi tanítvány sem 
volt az. És ahogyan ő később árulóvá lett, éppen úgy 
lehetett volna a többi tizenegy közül bármelyik is. Ezt a 
tényt asztalod mellett a tanítványok nem tagadják. 

Azért azzal a fohászkodással fordulok hozzád, 
URAM, ha engem látsz veszélyben, ne hagyj békében, 
amíg a kikezd ő kísértés elől Hozzád nem menekülök. 

* 
Az árulás ténye annyira nyugtalanította és izgatta min

den kor embereit, hogy se szeri, se száma azoknak az írá
soknak, melyek a júdás-rejtélyt akarták megfejteni. A 
lehetséges és a legképtelenebb elméletek váltogatják 
egymást. Még olyat is olvastam, amely egyenesen azt 
állította, hogy a tanítványok közül júdás tette neked a 
legnagyobb szívességszolgálatot, mert árulásával ő tette 
számodra lehetővé, hogy a világ Messiásává légy. 
Annak a könyvnek az írója valósággal szentté igekezett 
avatnijúdást. Azt ajúdást, akiről pedig Te mondtad: "jaj 
annak az embernek, aki az Embernek Fiát elárulja! jobb 
lett volna annak az embernek, ha nem született volna!" 

URAM! Ne engedd, hogy ilyen írások híveid tisztán
látását megzavarják. Tartsd őket, és tarts engem is ahhoz 
a szent íráshoz, melyet értünk jegyeztettél föl. Ebben 
pedig az árulás - bűn! 

Bibliámból azt látom, hogy a tanítványok közül tizen
egy Galileába való volt, ahol Te is nevelkedtél. júdás 
mellékneve viszont arra utal, hogy ő a zord júdea hegyei 
közül származott, és így bizonyos mértékig idegen volt a 
tanítványi körben. 
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Alighanem Ő az egyetlen a tanítványok között, aki 
kereskedő volt, mielőtt követésedre elruvtad. Tehát 
pénzzel volt dolga. Az evangéliumok beszámolója tám
pontot ad arra a fóltevésre, hogy árulásának mozgatóru
gója a nyereségvágy lehetett. Márpedig a pénz, ha valaki 
fólött uralmat tud gyakorolni, kíméletlen zsarnok. Per
sze úgy érzem, hogy még így is nyitva marad a kérdés, 
hogy vajon megfejtheti-e az árulás titkát harminc ezüst
pénz? 

* 
Azt hiszem, helyesen olvasom ki az evangéliumok 

beszámolójából, hogy kezdetben júdás egész szívvel raj
tad csüngött. Amikor népszerűséged állandóan növeke
dett. Galileai diadalutad idején. Akkor még hű tanítvá
nyod volt. A törés alighanem akkor következett be életé
ben, amikor Te lsten országának akadályairól kezdtél 
beszélni, halálodat, véres keresztfádat jelentetted be. 
Amikor elmaradt mögüled a fólszínes várakozású soka
ság. Akkor ezekkel együtt júdás is úgy látta, hogy Te 
nem vagy az, aki reménykedéseit megvalósíthatnád. 

Valóban úgy gondolom, hogy júdás hozzád fűzött 
várakozásaiban csalódott. Hogy milyen hordereje van 
ennek, azt mi, ma élő emberek alighanem sokkal köny
nyebben értjük meg, mint az előttünk élt nemzedékek 
tagjai. Nyugtalan-zűrzavaros időnkben mi láttunk olyan 
politikai mozgalmakat, amelyek az észrevétlenségből 
indultak. Röpke esztendők alatt elsöprő erővé növeked
tek. Láttuk, hogy a politikai mozgalom vezetője rajtaü
tésszerűen "átvette a hatalmat". - Ilyenkor azok az 
emberek, akik az észrevétlenség idején a vezér hűséges 
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támogatói voltak, sokszor olyan hatalomra jutottak 
maguk is, melyről álmodni sem mertek. 

Bocsáss meg nekem, URAM, ha a Te ügyedet csak 
gondolatfűzésnyi időre is az ilyen politikai mozgalmak
kal említettem együtt. jól tudom, hogy Neked ilyen 
uralkodásra való vágyad soha nem volt. Sőt, ha találkoz
tál ennek a várakozásnak a kifejezésével, mindig azonnal 
és határozottan elutasítottad magadtól. Azonban köve
tőidben, tanítványaidban, a sokaságban kétségtelenül 
megmozdult ez a vágy. Ezért akartak a hegyoldalon, a 
kenyér-csoda után királlyá kikiáltani. Legszűkebb tanít
ványköröd tagjai félreérthetetlen nyíltsággal beszéltek 
arról a várakozásukról, hogya Te királyságodban jobb 
kezed és bal kezed felől ülhessenek. A "hatalomátvételt" 
tanítványaid közül, úgy látszik, júdás kívánta a leg mo
hóbban. Ezt a várakozást - azt hiszem - még nem lehet 
árulásnak tekinteni. Ez csak nagyon önző reménykedés 
volt. Az árulás - úgy gondolom - akkor telepedett meg 
júdásban, amikor a csalódott tömegek elmaradtak mel
lőle. Te akkor egyenes nyíltsággal megkérdezted tanít
ványaidtól: "Vajon ti is el akartok-e menni?" - Nemesen 
a tisztességes szabad-elvonulás lehetőségét kínáltad fól a 
tanítványoknak. júdásnak is. 6 pedig ezt nem fogadta 
el. 

Ettől fogva sűrűn mutatkozik meg, hogy a T e gon
dolkodásod és júdás gondolatmenete között alapvető 
különbség, sőt éles ellentét van. Emlékezetes példa erre 
az a jelenet, mely a kedves betániai otthonban játszódott 
le. Ott egy asszony összetörte fólöttcd a drága nárduske
netet tartalmazó alabástromszelencét. Az asszony tettét 
Te örök időkig emlékezésre méltó cselekedetnek minő
sítetted. júdás csak értelmetlen tékozlásnak látta. 
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Júdás titkot hordozott magában. Azt hitte, el tudja rej
teni előled. Képmutatás mögé bújt az utolsó vacsorán is, 
amikor látszólagos ártatlanság ruhájába öltözve, a többi 
tanítvánnyal együtt ő is megkérdezte: "Rabbi! Én 
vagyok-e az?" A tanítványokat sikerült megtévesztenie. 
Előled azonban nem rejthette el titkát. 

Egyenesen megmondottad neki, hogy ő az áruló. 

* 
URAM! 

Amikor szenvedéstörténetednek ettől a nagyon fájó 
jelenetétől búcsúzom, nem a megriadt lelkiismeretű 

tanítványok rémült arcát akarom emlékezetemben 
megőrizni. Még kevésbé Júdás sötét arcát. Téged akar
lak látni most is mindenekelőtt. 

Rád nézek azért. Tudom, hogy nem haragszol meg 
rám, ha most sok más emberrel együtt balgán, igazi 
emberi módon azt kérdezem Tőled: Uram! nem tudtál 
volna J údáson segíteni? 

Jól tudod, URAM, hogy igazán nem akarlak megbán
tani ezzel a kérdésemmel. De ha már olyan világosan 
meg kellett látnom, hogy bármelyik tanítvány is lehetett 
volna árulód, és ha ezen az alapon jól meg kell gondol
nom, hogy az árulás lehetősége az én szívemből sincsen 
kizárva, akkor a kérdésem nem közömbös ügy, vagy 
puszta kíváncsiskodás. Személyes ügyem ez. 

Júdás megrendítő példáján engedd világosan látnom, 
hogy lelkigondozó szereteted gyakorlása közben Te 
sohasem nyúlsz a kényszer eszközéhez, és nem alkalma
zol erőszakot. Júdás a titkát magába zárta, rejtegetni pró
bálta előled is. Te nem törted rá az ajtót. Ilyet Te soha
sem tettél. Nyilván velem sem teszed meg soha. Ezért 
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hát taníts meg, hogy mindenkor nyílt szívvel álljak előt
ted, de különösen akkor, ha kísértésekkel viaskodom . 
Tudsz segíteni, ha akarom, hogy segíts. 

Bár tudtad, hogy Júdás már járt a főpapoknál, és ott 
áruba bocsátott Téged, Te még csak az úgynevezett 
"egyházfegyelem" eszközéhez sem nyúltál. Még az 
utolsó vacsora asztalától sem tiltottad el. Ezt se engedd 
soha elfelejtenem. Azért, mert nem csattogtatsz korbá
csot fülöttem, azért ne engedj visszaélnem szereteteddel. 

Végtelen szereteteddel! 
Nem tudom felmérni ennek a szeretetnek a nagyságát. 

Nekem csak véges mértékem van. Csak valamit tudok 
meglátni szereteted erejéből. Hogya vezetők ellentáll tak 
Neked, azt elviselted. Tudtad, hogy gyűlöletük nem 
engedi őket tisztán látni. Megvakította őket. Hogy a 
néptömeg hangulatváltozással hol dicsőített, hol pedig 
cserbenhagyott, az nem ingatott meg Téged. A tömeg 
tagjai nem nőttek össze Veled. Eddig, ha csodálom is, de 
még valamennyire megértem szeretetedet. De hogy 
bizalmasaid legszűkebb körének egyik tagja ezt tette 
Veled, erről úgy érzem, hogy ez volt szereteted legna
gyobb próbája. 

Az én mértékemmcl az én szeretetem alighanem 
rövidnek bizonyult volna. Úgy lehet, hasonló esetben én 
mindent odavág tam volna ezzel: "Hát jó! Ha Te így, 
akkor én is így!" Nemcsak én. Bárki más ember is. Az 
emberi szeretet ilyenkor szokott átlendülni a szenvedé
lyes gyűlöletbe. 

Csak a Te szereteted nem. Te itt is győztél. Szereteted 
a legnagyobb próbában is erősebb volt az árulásnál. 

Ebbe a szeretetedbe fogózom meg, URAM! 
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JÉZUS BÚCSÚZIK TANíTVANYAITÓL 

Mikorjúdás távozott,jézus így szólt: 
- Most dicsőíttetett meg az Embemek Fia, és Isten is megdi

csőíttetett őbenne. Ha megdicsőíttetett benne Isten, Isten is meg
dicsőíti őt ő magában, és hamarosan megdicsőíti őt. 

- Fiaim, még egy kevés ideig veletek vagyok. Kerestek majd 
engem, de amiként a zsidóknak mondtam: "ahová én megyek, ti 
oda nem jöhettek" - nektek is ezt mondom. 

Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. 
Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ha 
egymást szeretitek, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanít
ványaim vagytok. 

Ti vagytok azok, akik megpróbáltatásaimban velem marad
tatok. Amiképpen az én Atyám országot adott nékem, úgy én is 
megadom nektek, hogy egyetek és igyatok az én asztalomról az 
én országomban, és üljetek királyi székeken, hogy megítéljétek 
Izrael tizenkét nemzetségét. 

Ekkor Péter megkérdezte tőle: 
- URAM, hová mégy? 
jézus így felelt: 
- Ahová én megyek, most nem jöhetsz utánam. De majd utá

nam jössz. 
Péter ezt mondotta: 
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- URAM, miért nem mehetek most utánad? Az életemet 
adom érted! 

jézus aztfelelte: 
- Az életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom néked: 

Nem szól addig a kakas, míg háromszor meg nem tagadsz 
engem. 

És dicséretet énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. 
Akkor jézus így szól hozzájuk: 
- Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. 

Mert meg van írva: "Megverem a pásztort, és a nyáj juhai 
elszélednek. " - De flltámadásom után előttetek megyek majd 
Galileába. Simon! Simon! Imé, a sátán kikért titeket, hogy 
megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne 
fogyatkozzék a te hited. Azért ha majd megtértél, erősítsd atyád
fiait! 

Péter mégjobban erősítgette: 
- Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem 

tagadlak téged! 
Hasonlóképpen szóltak a többiek is. 
Azután jézus így szólt hozzájuk: 
- Amikor elküldtelek titeket erszény, táska és saru nélkül, 

volt-e valamibenfogyatkozásotok? 
Azt válaszolták: 
- Semmiben sem! 
Aztán azt mondta: 
- De most, akinek erszénye van, vegye elő! Hasonlóképpen 

a táskát. És akinek nincs szablyája, adja el felső ruháját és 
vegyen. Mert mondom nektek, hogy ennek az írásnak be kell 
teljesülnie rajtam: "A gonosztevők közé számláltatott. " - Amit 
előre megmondtakfelőlem, az most teljesedőben van. 

Azok pedig így szóltak: 
- U RAM! Ime itt van két szablya! 
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Ó pedig ezt mondta: 
- Elég! 

URAM! 
Az áruló úton van. 
Elérkezett hát a búcsúzás órája. 
A többiek ezt nem tudták. Csak Te. Nem értik meg, 

hogy már csak kevés ideig vagy velük. 
A messze utókor gyermeke vagyok itt keresztfád 

tövében. Innen a messziből nézek vissza a búcsúnak erre 
a jelenetére. Nem akarom olcsó fogással úgy mutatni, 
mintha nem ismerném a történelem tényeit. Éppen ezért 
nem is írok ide üres szónoki kérdéseket sem. Csak azt az 
érzésemet juttatom kifejezésre, hogyha a mai eszemmel 
lettem volna is ott melletted, alighanem aggódva azt kér
deztem volna Tőled: rá mered bízni ezekre a tanítvá
nyokra országod nagy és szent ügyét? Nem gondolod, 
hogy még nagyon rászorulnak oktatásodra és nevelé
sedre? Én akkor éppen úgy nem tudtam volna, amikép
pen ők nem tudták, hogy nem elsősorban tanításra van 
szükségük. Amire szükségük van, az az, hogy Téged a 
keresztfán meghalni lássanak. 

Ezt is egyedül Te tudtad. Tudtad, hogya Golgota éles 
választóvonal lesz tanítványaid életében. Mások voltak, 
amikor e vonalon innen álltak, és egészen mások lesz
nek, ha a vonal túlsó oldalára j utnak. 

Úgy érzem, hogy ez az óra, melyet most Veled töltök, 
számomra akkor lesz a legáldottabb, ha előttem is vilá
gossá teszed a különbséget a kereszt nélküli és a kereszttel 
megáldott tanítványok között. 
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I. 

Ha a búcsúóránjelenlevő tanítványaidat- most már csak 
tizenegyet - helyesen látom, akkor annyit talán nyugod
tan megállapíthatok róluk, hogy Téged őszintén szeret
tek. Az előttem feltáruló jelenetben ugyanis semmi olyat 
nem látok, ami ezt az állítást megcáfolná. 

Nemcsak ezt az egyet lehet róluk elmondani, bár ez 
kétségtelenül a legnagyobb dolog. Az imént szóltam 
arról, hogy Te tanítottad őket. Tehát a legjobb oktatás
ban és a leghívebb nevelésben részesültek. Volt bennük 
sok fogékonyság is. Amit mondottál nekik, azt jól meg
jegyezték. Erről később sok beszédes bizonyítékot 
adtak. Ennek köszönhetem szent Bibliámat is. 

Volt tanítványaidban jókora adag természetes emberi 
önbizalom is. Töretlen természetes erő. Ha sajnálom is, 
hogy ebben a bennük rejlő erőben jobban bíztak, mint a 
Te félreérthetetlenül világos kijelentésedben, azt mégis 
elmondom Neked, URAM, hgy önbizalmukat én soha
sem helytelenítettem. HajóI értelek téged, akkor Te sem 
emeltél ellenük kifogást emiatt. 

Bár bizonyos vagyok abban, hogy Te még sokkal 
több jó tulajdonságukat láttad, mint amennyit az én sze
mem képes bennük fölfedezni - mert, URAM, kinek a 
szemében lehet annyi szeretet, mint a Tiédben - mégis a 
búcsúórán nyíltan megmondottad tanítványaidnak, 
hogy most még nem követhetnek Téged. Még nem alkal
masok. Majd csak később. Közben valaminek történnie 
kell még. Péternek ezt így mondtad: "Ha majd meg
tértéL .. " 

Ilyenek voltak tehát tanítványaid, mielőtt a keresztfán 
láttak Téged. 
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És most végignézek egyházadon, tanítványaid során
ma. 

Szívbeli könyörgéssel kérlek, URAM, hogy amikor 
az egyházra nézek, ne engedd, hogy úgy nézzek reá, 
mint érdektelen kívülálló. Ha valahol kedvezőtlen 

tényeke t látok, ne engedj magamat képmutató módon 
kivonnom. Vegyíts egyházad népe közé. 

Tehát az egyházat nézem ma. Történelmi helyzeteket 
gyakran szoktunk bibliai mondássaljellemezni. Úgy fáj, 
URAM, hogy bár hosszú ideig kerestem bibliai szót, 
korunkrajellemzőbbet nem találok annál, melyet Te fáj
dalommal mondtál a magad idejéből: "Megverem a 
pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. " 

Miért éppen ez ajellemző kép? 
Nem szerettek talán Téged gyülekezeteidben? 

URAM! Én ezt az állítást nem merem egyszer sem 
kimondani. Magamról e könyv első mondatai között 
már megvallottam, hogy szerettelek, és hogy szeretlek. 
Nem én voltam az egyetlen. Ha most nem szenvedésed 
eseményeiről beszélgetnék Veled, hanem Te valamilyen 
meghitt, csendes órán fólszólítanál engem arra, beszél
jem el Neked, hol és hogyan láttam szolgálatom idején a 
gyülekezetekben a Teirántad való szeretet jeleit - attól 
tartok, annyira belemelegednék ennek elsorolásába, 
hogy végül is Neked kellene leintened engem. 

Hát akkor egyházad közöttünk való széthullásának az
e az oka, hogy híveid elfelejtették tanításodat? 

Erre sem tudok egyszerű "igen"-nel felelni. Mert akik 
ma gyülekezeteid felnőtt tagjai, azokat az iskolákban 
rendszeresen oktat tuk a Te tudományodra. Ugyanezt 
tettük kiterjesztett idejű konfirmációi oktatásunkban is. 
Hétközben külön is összehívtuk az embereket, és ilyen-
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kor bibliaórákon Rólad és evangéliumodról szóltunk 
nekik. Nem elégedtünk meg azzal az atyáinktól örökölt 
szokással, hogy vasárnaponként egyetlen istentiszteleten 
prédikáljunk Rólad. Szaporítottuk az igehirdetési alkal
makat anyagyülekezetekben és szórványhelyeken egy
aránt. Mindezeken fölül evangélizációs hetek voltak az 
országban mindenfelé. Tömegösszejöveteleket is tartot
tunk. Evangéliumodról beszéltünk minden ilyen alka
lommal. Szaporodó számban megjelenő könyveink is 
útmutatást adtak tanításodról. Mindezt olyan nagy len
dülettel tettük, és ezeken az utakon olyan tömegeket 
mozgattunk meg, hogy divatossá vált "egyházunk ébre
dés éről" beszélni. Te sokszor hallhattad akkoriban ezt a 
szót az ébredésről. Félek ugyan, hogy keresztyénségünk 
nem mutatott több önlegyőzést, több áldozatkészséget, 
több egymás iránti bizalmat, több megbocsátást és több 
szeretetet abból a szeretetből, mellyel Te szerettél min
ket, de azért én magam is beszéltem néha egyházunk 
ébredéséről. Hangomban volt ugyan elég sok bizonyta
lankodás. Többször használtam kérdőjeles mondatokat, 
de tény, hogy beszéltem valamiféle ébredésről - néha 
még külföldi testvérek előtt is. 

Azután meg, URAM, nem huny tuk be szándékosan a 
szemünket a közeledő veszélyes idők meglátása elől sem. 
Tudtuk, hogy - amint Te azt mondtad -"a sátán kikért 
minket". Visszagondolok most igehirdetésünk hang
jára. Sőt többször azt is megteszem, hogya nyomtatás
ban megjelent prédikációkba bele-belelapozok. Olyan 
sűrűn ismétlődött benne Péter fogadkozásának a hangja: 
"Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg 
nem tagadlak téged." - "Életemet adom érted!" Arra is 
tanú vagyok, hogy az ilyen megnyilatkozások szinte a 
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verseny kedvét támasztották az igehirdetókben. 
Úgyhogy rólunk is állt ez a bibliai mondat: "Hasonló
képpen szóltak a többiek is. " 

Csak éppen azt az egyet nem vettük észre, hogy Te 
mélyen hallgatsz. Hallgattál pedig. Mert ismerted a mi 
fogadkozásunk értékét is, és ellentmondásoddal nem 
akartál minket még nagyobb hang alkalmazására inge
relni. 

Azután ... amikor láttuk a Rád hulló ütéseket, - szétfu
tottunk. 

Most látom világosan, hogy ez a mi keresztyénségünk 
- amelyre olyan nagyon büszkék voltunk - a nagypénte
ken innen álló keresztyénség volt. Alkalmatlan arra, 
hogy vele megálljunk. Ezt mi még csak a magunk dere
kas voltára, a magunk hósi bátorságára építettük. Most 
érzem csak, hogy annak a keresztyénségnek, amely nem 
állt még meg a nagypénteki keresztfa alatt, soha nem 
volna szabad ezt énekelnie: 

URAM! 

" ... Kincsünk, életünk, 
Nónk és gyermekünk 
Mind elvehetik ... " 

II. 

Péternek azt mondtad: 
(Neki mondtad, mert ó fogadkozott, de szavad szól a 

többieknek is, akik annyira azonosították magukat Pé
terrel). 

" ... Majd utánamjössz ... Ha ... majd megtértél..." 
A szétszéledt nyáj, a szétfutott tanítványok köréd 

gyülekezhetnek majd. Követhetnek Téged majd. Majd, 
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ha látták és átélték a pásztorszeretet legnagyobb áldozatát. 
Majd: ha látták véres keresztfádat. Majd akkor új világos
ság fényében ragyog fól lelkükben a szó, melyet valami
kor réges-régen mondtál nekik, de amelyet - mint olyan 
sok minden egyebet - akkor nem értettek meg: "Ha 
valaki követni akar engemet, tagadja meg magát, vegye 
fól keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem!" 

Igen, URAM, belátom: ezeknek a tanítványoknak 
nincs szükségük további tanításra. Most már csak a gol
gotai keresztfa tövében kell megállaniok. 

Ez meghozza a változást. 
Életükön a nagy változást nem én fedezem föl. A 

világtörténelem tesz róla bizonyságot. 
Ez a tizenegy férfiú keresztfád alól és kereszteddel elin

dult a világba. A búcsúóra öröksége áttüzesítette szívüket: 
"Új parancsolat" lángja lobogott bennük. Egy gondjuk 
volt: a Te akaratodat teljesíteni. Mostantól fogva ember
társaikra a Te szeretetedet tékozolták. Valahányszor ész
revették, hogy szeretetükről a világ Rád ismert, min
dannyiszor vigasságos öröm gyúlt fól szívükben. 

Sok megnyerő vonást látok a kereszttel megáldott 
tanítványok életében. 

Teljes tisztelettel adózom nekik, hogy nem kérdezős
ködtek sem erszény, sem táska, sem saru felől. Olyan 
szegénységben követtek Téged, amilyen szegényen Te 
jártál előttük. Nem vártak semmiféle jutalmat, és nem 
nyugtalanította őket az életszükséglet gondja. 

Nem igényeltek a maguk számára különb sorsot a Te 
sorsodnál. Sőt, kitüntetésnek érezték, ha a Te nevedért 
meggyalázták őket. 

Kereszted alatt kapták meg azt, amiért érdemes volt 
élniük és meghalniuk. 
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URAM! 
Te minden egyes szavamból jól kiérzed, mennyi fáj

dalommal tölt el engem a tény, hogy mai világunk elle
ned való lázadásba tört ki. Mégjobban aggaszt az a meg
figyelésem, hogy tanítványaid szétszóródtak. Csügged
ten, gyakran egészen reménytelenül élnek. 

Mégsem arra kérlek, hogy ezeket a ránk nehezedő 
megpróbáltatásokat hatalmaddal vedd le rólunk, vagy 
törüljed el, mint valami rossz, nyomasztó lidércálmot. 
Nem kérem Tőled azt sem, hogy állítsd vissza egyháza
dat a vihar előtti állapotába. 

Csak azt az egyet kérem: mutasd meg nekem és min
den hívednek: a kereszt áldását. Azaz: tégy minket olyan 
keresztyénekké, akik már álltak a keresztfa alatt. Tedd 
számunkra olyan drágává a keresztet, hogy azt fölve
gyük, és alázatos szívvel utánad hordozzuk. 

Azt kérem tehát Tőled, amit hajdanában is tettél. 
Hiszen, amikor diadalmasan kilép tél sírodból, akkor 

nem kerested ellenségeid táborát, hogy szétzúzzad azt. 
Nem azért nem támadtál rájuk, mintha ehhez hiányzott 
volna a hatalmad. Sürgősebbnek, jobbnak, Isten szere
tete szerint való bbnak láttad, hogy megkeressed tanítvá
nyaidat, akik a kereszt súlya alatt görnyedtek. 

Ezt tedd velünk is, URAM! 
Ne bántsd az ellenséges világot. De minket erősíts 

meg! 
URAM! Én sok olyan keresztyén testvéremmel talál

koztam, akiben a nehéz idők elkeseredett haragot 
támasztottak. Bosszúvágyat is jócskán láttam. El kell ezt 
Neked mondanom, hogy szavam előtted igaz maradjon. 
De találkoztam már egyesek kel, akik nem akarnak meg
torlást. Tőled sem azt várják. Egy vágyuk van csak, 
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hogy igazabban szerethessenek Téged. Szeretni akarnak. 
Nem eléd öntött érzelgős imádságokkal. Az emberekben 
akarnak szeretni Téged. Még olyan emberrel is találkoz
tam, aki Téged pontosan abban az emberben akar sze
retni, aki legsúlyosabban megbántotta - az ellenségében 
akar szeretni Téged. Egyszóval: vágyódik beteljesíteni azt 
az új szeretetparancsolatot, melyet Te adtál: "Amiképpen 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. " 

Te tudod, kik azok, akik így érzünk, és akik így aka
runk szolgálni Neked. Ne hagyj minket elszigetelten 
magunkban állnunk. Vezess egybe minket. Ott gyűjts 
egybe, ahol Te vagy. Nem baj, URAM, mert nem 
reménytelen még az sem, ha esetleg csak tizenegyen 
volnánk is. Csakjelentkezzék a világban a Te egyházad 
úgy, mint amelyiken meglátszik, hogy eljutott a ke
resztig. 

* 
Már ismételten mondtam neked, URAM, de tudom, 

hogy nem únod meg, ha együgyűen vissza-visszatérek 
erre: talán nem nyílik többé alkalmam, hogy Rólad szó
val, templomi szószéken vallást tegyek. Ha így lesz is, 
nem búslakodom miatta. Csak azt kérem, hogy szó 
helyett az életemet engedd keresztyénül beszélni. 

Amikor tanítványaidtól búcsúztál, akkor előtted állt a 
borzasztó halál. Nem sirattad magadat. Ehelyett inkább 
tanítványaidat készítgetted elő arra a jövőre, melyben 
Isten dicsőségére élhetnek. Ugyanakkor tekinteted olyan 
messzire hatolt, hogy a halál képe el is veszett előled. Csak 
Isten dicsőségének ragyogását láttad. 

Én is tekinteted irányába fordítom szememet, hogy így 
hitem egy biztató sugarat meglásson ebből a dicsőségből. 

62 



AZ OLAJFÁK-HEGYÉN 

jézus kiment tanítványaival együtt túl a Kedron-patakon. 
Ott volt egy kert, melybe bement tanítványaival. Ismerte azt a 
helyet júdás is, aki elárulta őt, mivel jézus gyakorta ott gyűlt 
egybe tanítványaival. 

Mikor beért a kertbe, így szólt tanítványaihoz: 
- Üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. 
És maga mellé vette Pétert, jakabot és jánost, és kezdett ret

tegni és gyötrődni. Majd így szólt: 
- Felette igen szomorú az én lelkem. Mindhalálig! Maradja

tok itt, és vigyázzatok énvelem. 
És eltávozott tőlük, mintegy kőhajításnyira, afoldre esett, és 

imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Igy 
szólt: 

- Abba! Atyám! Minden lehetséges neked. Vidd el tőlem ezt 
a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a 
tiéd! 

Ezután visszatért, és aludva találta őket. Akkor így szólt Pé
terhez: 

- Simon! Alszol? Nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyáz
zatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek 
ugyan kész, de a test erőtelen. 

Ismét elment másodszor is, és könyörgött: 

63 



- Atyám! Ha el nem múlhat tó1em e pohár, hogy ki ne 
igyam, legyen meg a te akaratod. 

Mikor pedig visszatért, ismét aludva találta őket, mert sze
mük megnehezedett. És nem tudták, mit feleljenek neki. És ott
hagyva őket ismét elment és imádkozott harmadszor ugyan
azokkal a szavakkal. És angyaljelent meg néki mennybó1, erő
sítvén őt. Haláltusában lévén még buzgóbban imádkozott. És a 
verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hul
lanak. 

És miután fölkelt az imádkozástól, tanítványaihoz ment, 
akiket aludva talált a szomorúság miatt. Ekkor így szólt hoz
zájuk: 

- Még mindig alusztok és nyugodtok? Elég! Eljött az óra! 
Az Embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. Keijetekföl, men
jünk! Ime, elközelgett, aki engem elárul! 

URAM! 
A golgotai keresztfa alá kirendelt római csapat 

parancsnoka az ott történtek láttán mélyen megrendült. 
Ezért azt a vallomást tette Rólad: 

"Bizony igaz ember volt ez!" 
Ez a katona téged előbb sohasem látott. Ha ott lett 

volna melletted ezen az éjszakán az Olajfák-hegyén, 
bizonyosra veszem, hogy ottani vívódásod láttára már 
előbb kimondotta volna ezt a mondatát. 

Igaz ember voltál. Engem erre a vallomásra minden
esetre az indít, amit Bibliámból utolsó éjszakádnak erről 
a küzdelméről olvasok. 

Te voltál a földön az egyetlen igaz ember. 
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L 

Ebben a színes életű világban megtörtént néha az is -
így olvasom történetkönyvekben -, hogy egy-egy dús
gazdag ember megcsömörlött a gazdagság léha életétől, 
és álmodozni kezdett a szegénység szépségéről. Almai
nak annyira rabja lett, hogy végül maga is szegényruhát 
öltött. Ettől ugyan igazi szegényember nem lett. -
Csaknem minden ilyen történetnek az a szokásos vége, 
hogy amikor az önkéntes szegényember észrevette, 
hogy a szegénység nemcsak békés nyugalom, nemcsak 
elcsendesítő egyszerűség, nemcsak költészetre hangoló 
szépség, hanem a szegénység rongy is, nélkülözés is, 
nyomor is, piszok is, bűz is, fogvicsorító gyűlölködés is, 
lázongó elégedetlenség is - akkor ébredt tévedése tuda
tára. Lelkében egy szertefoszlott csalóka álom emléké
vel, szemében pedig csillogó könnycseppel, lassú léptek
kel vissza ballag ott régi életéhez. 

Téged, URAM, abban, hogyembersorsot ölts 
magadra, nem az vezetett, hogy meguntad a menny 
dicsőségét. Ami hozzánk vezető utadon elindított 
Téged, az az irántunk való határtalan szeretet volt. így 
lettél igazán és egészen ember. És ezt a sorsot minden 
következményével együtt vállaltad. Keserves tapasztala
tokat szereztél. A szeretet csak rövid ideig tartó visszhan
got támasztott. Sokkal konokabb volt a gyűlölet, amely
lyel választott testvéreid illettek. Föllázadtak ellened. 
V álogatott kínzásokat készítettek számodra, és Benned, 
az egyetlen igaz emberben alázták meg legcsúfosabban 
az embert. Nemcsak ilyen taszító erőkbe ütköztél. Igen 
buzgón lépett közeledbe a kísértő. Minden fortély át föl
vonultatta, hogyemberségedből újra kivetkőztessen. Az 
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embersorstól mégsem futamodtál meg. Megtehetted 
volna. Elviselésére senki sem kényszerített. Önként 
magad vállaltad magadra. És amikor az emberi sors 
utolsó, elkerülhetetlen következménye - a halál - előtt 

álltál, akkor is e kettő közül: engedelmesnek maradni 
még szenvedés árán is, vagy megkímélni magadat, a 
halálig való engedelmességet választottad. 

Valóban Te voltál az egyetlen igaz ember! 

* 
Igazságra szomjazó lelkemet most egészen kinyitom 

előtted, és szememmel Rád csodálkozom, URAM. 
Engedd meglátnom igaz emberségedet, és megértenem 
annak titkát. 

Ebben a világban sok hangoskodással azt hirdetik, 
hogy az ember akkor lesz igazán ember, ha elszakít min
den köteléket, mely függőség viszonyában tartja, ha 
emberi erejével elszakítja magát még Istentől is. - Bár 
sokan tanítják, és még többen vallják ezt ... közöttük igaz 
embert még nem találtam. 

Ugye, URAM, a Te igaz e!llberségednek egyetlen 
titka az, hogy magad fölött tudtad a hatalom Istenét, és 
hatalmát föltétlenül elismerted? A magad akaratánál 
nagyobbnak, ugye, egyedül Isten akaratát tartottad? 

Én így láttam. 
Azt látom, hogy Isten szent akarata előtt meghajoltál. 

Mindig meghajoltál előtte. Ezt az akaratot éber lélekkel 
figyelted. Egész életedben ápoltad Isten irányában az 
engedelmesség viszonyát. Ha csak egy szempillantásra is 
észrevetted, hogy Isten akarata és a Te akaratod között az 
eltérés veszélye áll fönn, sietve mentél Istenhez, hogy 
semmiféle eltérés lehető vé ne váljék. Igaz embr voltál, 
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mert föladtad a magad akaratát azért, hogy teljes ura
lomra jusson benned Isten akarata. így lettél az az erős, 
igaz ember, aki emberfölötti, tehát Istentől kapott erővel 
tudtad teljesíteni a legnehezebb föladatot: igaz embernek 
maradni mindhalálig. 

Ember voltál valóban. 
Ez mutatja, hogy részed volt szenvedésben. Nemcsak 

úgy ízlelgetted a szenvedést, hanem szenvedésed pohara 
színültig meg volt töltve keserűséggel. Ezen az éjszakán 
már csak órák választottak el Téged attól, amikor üté
sektől és sebektől kellett szenvedned. A szenvedésnek 
talán nem is az a legnehezebb része, amikor már a testünk 
is érzi annak kínjait. A kísértés legsúlyosabb órája az, 
amikor az ember megsejti a szenvedés elkerülhetetlensé
gét, amikor már "előérzetben" szenved. Ez az előérzet 
sürgetően sugallja az embemek azt a vágyat, hogy igye
kezzék elkerülni a szenvedést - ha lehet. Próbáljon tőle 
szabadulni, esetleg még kötelességmulasztás árán is. 
Nehezen tudnám eldönteni, hogy melyik a nehezebb 
vívódás e kettő közül: lélekben átélni a megpróbáltatás 
kínjait, vagy testileg valóban elviselni a szenvedést. De 
hogy a kettő közül az első igen nehéz, azt félreérthetetle
nül megmutatja az a tény, hogy a szenvedés előérzete 
milyen sok embert győzött már le és buktatott el. Az 
Olajfák-hegyén Te éppen ennek az előérzetben átélt 
szenvedésnek a küzdelmét vívtad végig. Ezért mutatja 
meg nekem ez a tudakodás olyan világosan, hogy meny
nyire ember voltál. 

Ha a szenvedés rátámad az emberre, rendszerint olyan 
erővel rohanja meg, hogy az ember belátja, hogy a saját 
erejével aligha tud megállni e támadással szemben. 
Segítséget keres tehát. 
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Ezt is igazi emberi módon élted át. 
Az alapvető különbség közted és a föld minden 

embere között a segítségkeresés sorrendjében mutatko
zik meg. Mi ha segítségre szorulunk, hamar odafutunk 
embertársainkhoz: szüleinkhez, barátainkhoz, esetleg az 
orvoshoz. S ha mindez eredménytelen marad, akkor jut 
eszünkbe Isten. Hátha nála van a segítségünk? Te ember 
voltál, és a segítség szükségét érezted. Igaz ember voltál, 
ezért vÍvódásaiddal azonnal Istenhez siettél. Ezért kíván
koztál annyira az Olajfák-hegyére, oda, ahol olyan sok
szor voltál együtt imádságodban Istennel. Látom, 
magaddal viszed tanítványaidat is, sőt közülük hármat 
még külön is közelebb tartasz magadhoz. Vigyázásra és 
imádkozásra inted őket. Azt hiszem, hogy igazi emberi 
módon szükségét érezted az ő érted való imádkozásuk
nak is. Bár azt is jó okkal kérdezhetném, hogy nem azért 
biztatod-e őket imádkozásra, hogy elsősorban önmaguk 
számára kérjenek segítséget? 

Segítségre szoruló igazi ember voltál. 
Előtted áll a halál. Félelmetes képétől megborzadsz. 

Félelmedet szóban is kifejezésre juttatod. De - amint ez 
az emberen általában meg szokott látszani - a félelem 
Rajtad is világosan meglátszott. 

Emberi jószándék sokszor igyekezett eltörülni Rólad 
ezt az igazi emberi vonást. Azt hitték, hogy szent szemé
lyed értékét elhomályosítja. Én arra kérlek, URAM, 
hogy küzdelmednek éppen ezt az igazán emberi oldalát 
ne engedd elhomályosuIni előttem. Sőt: engedd teljes 
egészében világosan látnom. Ne lássalak Téged soha 
kegyes festmények hatása alatt, amint álmodozó, réve
teg arcot emelsz az ég felé a teljes holdvilág fényében és 
tekintetedben könyörületért való esdeklés tükrözik. 
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Hadd lássalak úgy, amint szenvedéstörténeted fól
jegyzett mondatai mutatnak meg Téged: mély megalá
zottságban Isten előtt, arcra borulva, porba hullva, mint 
a féreg. 

Isten előtt porban heverni nem gyalázza meg az ember 
méltóságát. 

Igazán ember vagy: imádkozol. 
Valamikor békességes napokon tanítványaidat imád

ságra tanítottad. Ök kértek erre Téged. Látták, mit 
jelentett neked az imádság. Akkor tanítottad meg őket 
erre a mondatra is: "Legyen meg a te akaratod!" Köny
nyen mondtad ki ezt a nagy mondatot. Szerették utánad 
mondani a tanítványok is. Azóta, hogy megfogalmaz
tad, megszámlálhatatlan milliók is úgy ismételték, mint 
a legkönnyebb imádságos fohászkodást. De amikor 
tanításod sok drága öröksége közé ezt a mondato t is oda
helyezted, T e magad nagyon jól tudtad, hogy ez a 
néhány szó minden imádság között a legnehezebb lehet. 
Akkor, ha Istennek ez az akarata olyat küld, vagy olyat 
parancsol, amitől az ember egész lénye visszaborzad. 

Az Olajfák-hegyén, valamikor úgy éjfélre járó idő
pontban ez a nehéz mondat volt a feltörő imádságodnak 
az alaphangja. Nem másoknak írtad elő. Magadra nézve 
is komolyan vetted. 

Nem követelőztél és nem rimánkod tál. Csak kérdez
tél. Csöndesen, tűrőn megkérdezted: lehetséges volna-e, 
hogy ne kelljen kiürítened a pohárt. Nem lehetne-e a célt 
kevesebbel is elérni? Ezzel valóban nem estél lázadás 
bűnébe. Mikor másodszor is elmondtad ugyanezt az 
imádságot - tévedek-e, URAM, ha úgy látom -, akkor 
már csöndesen elfogadtad az Atya végső döntését. 
Valami nyugalmat látok már lelkedbe költözni. A har-
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madik ismétléskor - azt olvasom - angyal jelent meg 
előtted, hogy megerősítsen Téged. URAM! Angyalai
dat én még nem láttam. Az emberek a vallásos költészet 
alakjainak tekintik őket. Nem töprengek most e sokak 
számára tisztázatlan kérdésen, csak Téged nézlek. Az 
angyalt nem képes a szemem meglátni melletted. De 
hogy történt Veled valami, az minden kétséget kizáróan 
nyilvánvaló. 

Az történt, hogy két akarat tökéletes összhangba 
jutott. Sőt egyetlen akarattá vált. És ezzel vége volt a 
gyötrelemnek is. A remegő ember eltűnt. Mikor Isten 
előtti teljes megalázottságodból fölkeltél, eltűnt a porban 
heverő ember. Mire üldözőid megérkeztek, hogy meg
jelenésükkel kezdetét vegye testi kínod is, addigra lenyű
gözően fölséges ember ment eléjük, akin meglátszott, 
hogy csak egyet akar: amit a hatalom egyetlen Istene 
akar. 

Ezt nem emberek segítségével érted el. Ök, akik küz-
delmedben támogathattak volna - elaludtak! 

Istennél érted el. 
URAM! 
Mindebből engl·dd IIlcgértenem, hogy igazán ember

nek lenni azt jelellti: Istent ismerni el magam fölött 
egyetlen Úrnak. Vállalni - ha ez az Ö akarata - a szenve
dést és eközben bizalommal odasimuini Isten akara
tához. 

így Isten színe előtti imádkozásomból úgy jöhetek el, 
hogy erősebb leszek, mint amilyen imádkozásom előtt 
voltam. így: mielőtt a szenvedés rettegését kellene 
legyőznöm, önmagamat győzöm le. Magát a szenvedést 
legyőzni ezután már kisebb föladattá válik. 
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II. 
URAM! 

Az Olajfák-hegyére tizenegy megmaradt tanítványo
dat is kivitted magaddal. Azután ezek közül is kiválasz
tottál még külön hármat, hogy gyötrődésed helyéhez és 
Hozzád közelebb legyenek. Pétert és a Zebedeus fiakat. 
Ezeket hasonló bizalommal már többször is kitüntetted. 
Nemrégen is ugyanez a három - valami egészen csodála
tos órán - tanúj a volt megdicsőülésednek. Hallották, 
amint Mózes és Illés szenvedésedről beszélt Veled. Vala
mit tehát meg kellett volna érteniük abból, miért tartod 
most őket olyan szorosan magadhoz. A Zebedeusfiak 
mostanában mondották, hogy meg tudják inni a pohárt, 
melyet Neked kell kiürítened, és meg tudnak keresztel
kedni azzal a keresztséggel, mellyel Neked kell megke
resztelkedned. Azóta pedig csak percek teltek el, hogy 
Péter így fogadkozott: "Kész vagyok meghalni érted!" 
Most még ilyen nagy dolgot nem kívántál tőlük. Azt 
kérted csupán, hogy vigyázás és imádkozás közben 
legyenek együtt Veled. Azt hiszem, mindenekelőtt azért 
láttad szükségesnek, hogy imádkozva vigyázzanak, 
hogy az imádság által önmaguk számára merítsenek 
erőt. Lehet, hogy azt is akartad, hogy érted is imádkoz
zanak. 

Ezzel gondolataimat két irányban is elindítod. 
Azt értem ebből, ha Téged akarlak követni, aki az igaz 

ember életpéldáját állítottad elém, akkor imádkozzam 
magamért is, de imádkozzam másokért is. 

Most azért tekinteted előtt próbálok számot adni 
önmagamnak imádságos életemről. Engedd a bizalmas 
vallomás hangját használnom, hiszen most hitéletemnek 
a szívéről van szó. 
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Életem ötvennégy esztendeje alatt nagyon hosszú utat 
tettem. Nemcsak a múló élet ösvényén. Imádságos éle
tem útján is. Ennek az útnak nem a történelmét akarom 
eléd támi, csak néhány állomáshelyére megyek vissza lé
lekben. 

Tudok arról, hogy gyermekségem napjaiban imád
kozó szülők álltak mellettem. Most is megköszönöm 
őket Neked. 

Ezek a hűséges szülők tudták, hogy igazán akkor gaz
dagítanak meg, ha engem is imádságra tanítanak. így 
tehát volt gyermekimádságom. Ezt úgy tanultam. Azért 
mondtam el naponként, mert ezt hagyták meg nekem 
szüleim. Szeretetükről és jóakaratukról pedig meg vol
tam győződve. 

Ifjúságom idejében rám is elkövetkeztek az évek, ami
kor duzzadt bennem az erő és az önbizalom, s bár elégsé
gesnek éreztem a magam erejét, az imádságot mégis 
megtartottam - szokásból, kegyeletből. 

Eljutottam erőmet meghaladó megpróbáltatásokba 
is. Bajokba sodródtam. Ezekben semmiképpen sem tud
tam megérteni Isten akaratát. Néha még az a gondolat is 
fölütötte bennem a fejét, hogy vajon Isten nem ellensé
gem-e, és nem azért tart-e ínségben? Ebben az időben 
volt bennem zúgolódás, elkeseredés. Az volt a meggyő
ződésem, hogy Isten valami nyilvánvaló igazságtalansá
got követ el rajtam, mert ennyi megpróbáltatást még
sem érdemeltcm. Ez a meggyőződés összeszorította az 
ajkamat, és - ha átmeneti időre is - imádságom elnémult. 

Papi szolgálatom egész ideje alatt - ezt Te jól tudod -
nagyon szerettem az imádságot, URAM. Szívesen 
kerestem és gyűjtögettem múlt idők imádságait is. Föl
emelőnek éreztem évszázadok, csaknem évezredek 

72 



távolából belekapcsolni lelkemet azokba az imádsá
gokba, melyek megszakítatlan folyamként Nálad keres
ték céljukat, amióta egyházad itt küzd a fóldön. Tudom 
és érzem, hogy elmúlt idők imádkozói nagyon meggaz
dagítottak engem. De papi szolgálatom idején nemcsak a 
múlt imádságkincseit kerestem és használtam. Igehirde
tésre készülésem közben sokszor éreztem belső kénysze
rítést arra, hogy magam új imádságot írjak. Hogy ennek 
a belső kényszernek hányszor engedelmeskedtem, erre a 
feleletet azok az írott imádságkötetek tartalmazzák, 
melyek könyvespolcomon állnak. 

Tudok olyan lelkiállapotról is a magam imádságos 
életében, mely hasonlított a tanítványok Olajfák-hegyi 
helyzetéhez. Hallottam imádságra sürgető figyelmezte
tésedet, és átéreztem az imádkozás szükségességét is, de 
a "szomorúság miatt" - "elaludtam". 

Ha mind e tapasztalataimra visszatekintek, milyen 
mélynek is látom az elválasztó szakadékot közötted és 
közöttem! Te, az "igaz ember" világosan tudtad, hogya 
legelső lépés: mindennel Istenhez menni. És milyen 
sokáig tartott, amíg nyomdokaidat követve, az alázatos
ság útján magamtól - szüntelen körforgásom közép
pont jától- clszakadtam, és Istenhez találtam. 

De odataláltam. 
Te vezettél oda. 
Megtanítottál - és ezért nem tudlak eléggé áldani -, 

megtanítottál arra, hogy Isten küldhet rám bajt azért is, 
hogy ezzel megáldjon. Hogy a bajjal indítson imádko
zásra. Hogy a baj útján találjak el az imádság gyógyfor
rásához: Hozzád! Odataláljak, mint olyan sokan az 
egyháztörténelem folyamán. 

* 
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Ha tanítványaidtól vívódásod éjszakáján azt is vártad, 
hogy imádságukban önmagukon kívül Rád is gondolja
nak, akkor a föntebb mondottakról átállítod gondolatai
mat a másokért való imádság kérdésére. 

Itt is leplezetlen őszinteséggel szeretnék Hozzád 
szólni. 

Sokszor vetődött föl bennem a nagyon bizonytalan 
kérdés: lehet-e másokért mondott imádságnak egyálta
lában valami hatása? Azt is tudod, hogy amikor igéd hir
detése alkalmával, vagy magánbeszélgetésekben máso
kat igyekeztem rábírni, hogy társaikért imádkozzanak, 
azokban is rendszerint ugyanilyen kételyek támadtak. 

Míg Téged próbáltalak követni, URAM, mind hatá
rozottabb sejtelmem támadt arról, hogy mások értem 
való imádságának hatása munkálkodik bennem. Ez min
dössze sejtelmem volt. Nem biztos tudásom. Magamon 
és szolgálatomon éreztem meg valamit belőle. És ugya
nígy sejtelmem támadt arról is, hogy az én másokért 
mondott imádságom is termett gyümölcsöt. Ezt meg a 
rám bízott gyülekezet életéből sejtettem meg. 

Aztán eljött az az idő, amikor nagy kegyelmedből fél
reérthetetlenül világossá tetted számomra, hogy mit 
jelent mások imádsága. 

URAM! 
Van most bennem bizonyos fokú félelem. Az embe

rek az ilyen hangot gyanakvással szokták hallgatni. 
Mégis - mindenképpen szóvá teszem. Ha hallgatnék, 
akkor hálátlan volnék irántad. 

Most azért még külön is kérlek: Te vezesd a tollamat. 
Neked, URAM, tetszett életemnek olyan fordulatot 

adni, amikor egész közel mentem a nyomodban. Ez nem 
akkor történt, amikor dicsőséged útján jártál, hanem 
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akkor, amikor az én megcsúfolás ommal Rád szórtak 
gyalázatot. 

Akkor Neked az is tetszett, hogy igen sok ember 
rokonszenvét fordítottad felém. Az egyház egyszerű 
tagjai és egyházad papjai, az egyház különböző táborai
ban, itthon is és külföldön is, sőt talán még körös-körül a 
földön is, együtt éreztek velem. Esztendőkkel később 
megtudtam - mert meg is írták és meg is mondták -, 
hogy nemcsak együtt éreztek velem, hanem imádkoztak 
is értem. Nyilvános istentiszteleteken és magános kam
rákban. A dolog természeténél fogva Te vagy az egyet
len tanú - igaz tanúm vagy -, hogy én világosan láttam 
ezeknek az imádságoknak a gyümölcsét. Ezek nélkül 
érthetetlen titkok merednének felém. Ezek az imádsá
gok az érinthetetlenség védő övezetét adták körém. 
Megvédték becsületemet és megvédelmezték életemet. 
Hatásukat lehetetlen tagadnom. Teljes meggyőződé
sem, hogy hitemnek ez a tapasztalata nem képzelődő lát
szat. 

Nem panaszul mondom - ezt Te tudod -, hogy azt is 
ugyanolyan világosan megtapasztaltam, amikor ezek az 
imádságok megfáradtak, megcsappantak, és amikor - a 
földön - egészen el is fogytak. 

Akkor egyedül Te hordoztál: az örök közbenjáró. 
Most, hogy mindezt ilyen csöndesen elmondtam 

Neked, csak egy kérésem van, URAM: töltsd meg szí
vemet mindig elégséges szeretettel, hogy az én másokért 
való imádságom forrása el ne apadjon. 
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III. 
URAM! 

Vannak helyek, melyek különös erővel is imádko
zásra vonzanak. Te szeretted a falvak imaházait és a fővá
ros templomát. Imádkoztál magányban a hegyormon. 
Imádság helye volt számodra az Olajfák-hegye már 
korábban is. Az egész világ számára még az emlékét is 
imádság helyévé szentelte utolsó éjszakád küzdelmes 
imádsága. 

Nem tudom számba venni mindazokat a helyeket, 
ahol az én lelkembe imádságot adtál. De néhány ezek 
közül nagyon emlékezetes marad számomra. 

A börtönudvaron naponként háromnegyed órányi 
sétát kellett tennünk. Udvarnak bajosan mondható, 
mert területe alig volt akkora, mint egy közepes 
nagyságú falusi templom belső világa. Sétára alkalmat
lan volt. Mégsem emlékszem rá vissza keserűséggel, 
mert imádkozásra nagyon alkalmas volt. így Veled le
hettem. 

Van azon az úton, melyen kertészkedő munkám ba 
járok, egy elég meredek kapaszkodó. Eleinte féltem tőle, 
mert tüdőmet is, szívemet is erősen igénybe vette. Azóta 
imádság közben kapaszkodom fól rá, és így nagyon ked
vessé lett számomra. 

Hetenként rendszeresen gyógyfürdőbe járok. Bár 
egészségesek tagjaim, a sok szánalomra méltó beteg 
között számomra az a fürdő a hálaadás helyévé lett. 

* 
Amit elmondtam, félreérthetetlenné teszi, mennyire 

szeretem az imádságra való alkalmakat. Nem riadok 
VIssza azért attól, hogy megvalljam Neked bizonyos 
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fokú idegenkedésemet azokkal az összejövetelekkel 
szemben, melyek imaösszejövetelek néven újabb idők 
szokásaként terjednek el gyülekezeteinkben. Idegenke
dés t támaszt bennem sok minden, amit ilyen összejöve
teleken tapasztaltam. A kérdés Hozzád vitt engem, 
URAM! Az imádság iskolájának Te vagy a páratlan 
mestere. A Te iskoládban ezt nem tanultam. Nyilván 
ezért érzem idegennek. Az evangéliomokban sehol sem 
olvasok arról, hogy tanítványaiddal ima-összejövetelt 
tartottál. Az Olajfák-hegyén, legforróbb küzdelmed 
helyén arra kérted tanítványaidat, hogy maradjanak 
Veled. Vigyázzanak és imádkozzanak. De itt is Atyád
hoz magadban akartál imádkozni. 

* 
A keresztyén hívő élet sokat vitatott és sokszor égető 

kérdései között van az imádság meghallgattatásának kér
dése is. Idetartozó tapasztalatomat elmondottam a 
másokért való imádságról írott mondataim során. 

Ha az imádság meghallgattatásán valaki azt akarná 
érteni, hogy az imádságban elmondott kérésnek szó sze
rint teljesednie kell, akkor az Olajfák-hegyén való imád
kozásod jelenete pontosan az ellenkezőjét hirdetn é 
annak, amit így imádságmeghallgattatáson érteni akar
nánk. 

Pedig csodálatosabban, gazdagabban Isten nem felelt 
még imádságra, mint Tenéked, akkor, ott. 

Az imádságmeghallgattatásának kérdését azért 
engedd mindig azzal a szemmel látnom, melyet most 
nyitottál meg. 
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JÉZUST ELFOGJAK 

Mikor jézus még beszélt, ímé, sokaság jött, melynek élén a 
tizenkettő közül az egyik ment, akit júdásnak neveznek. júdás 
magához vette a római csapatot és a főpapok, valamint a farizeu
sok szolgáit, és odament fáklyákkal, lámpásokkal, fegyverekkel 
és fostélyokkal. Az áruló pedig megállapodott velük egy jelben, 
ezt mondván: "akit majd megcsókolok, az ő,Jogjátok meg azt, 
és vigyétek el őrizettel." 

jézus pedig, tudva mindazt, ami bekövetkezik, előrement, és 
így szólt hozzájuk: 

- Kit kerestek? 
Aztfelelték: 
- A Názáretijézust. 
jézus ezt mondta nekik: 
- Én vagyok! 
Erre meghátráltak és a foldre estek. 
Ismét megkérdezte tőlük: 
- Kit kerestek? 
Azt mondták: 
- A Názáretijézust. 
Mire jézus így szólt: 
- Mondtam nektek, hogy én vagyok az. Ha tehát engem 

kerestek, akkor ezeket bocsássátok el. - Hogy beteljesedjék az a 
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beszéd, melyet mondott: "azok közül, akiket nekem adtál, sen
kit sem vesztettem el. " 

júdás odaérve azonnal jézushoz lépett és így szólt: 
- Üdvözlégy, Mester! - és megcsókolta. 
jézus pedig ezt mondta: 
- júdás! Csókkal árulod-e e! az Embernek Fiát? 
Azok pedig kezüket jézusra vetették és megfogták őt. 
Látva pedig azok, akik jézussal voltak, hogy mi történik, 

megkérdezték tőle: 
- URAM! Vágjuk-e őketfegyverrel? 
Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántotta azt, és 

megütötte a főpap szolgáját, és levágta a jobb fülét. A szolga 
neve Málkus volt. 

Akkor jézus így szólt Péterhez: 
- Tedd hüvelyébe szablyádat! Mert akik fe,gyvert fognak, 

fegyverre! kell elveszniök. Vagy azt gondolod, hogy nem kér
hetném most az én Atyámat, hogy tizenkét sereg angyalnál is 
többet adjon mellém? De mi módon teljesedHének he az írások, 
hogy így kell lennie? Avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, ame
lyet az Atya nekem adott? 

És megérintette a szolga fülét és meggyógyította. 
jézus azt mondta azoknak, akik hozzá mentek: 
- Mint valami latorra, úgy jöttetek szablyákkal és fostélyok

kal! Pedig mindennap veletek voltam a templomban. Akkor 
nem vetettétek rám a kezeteket. De ez a ti órátok, most a sötétség 
hatalma uralkodik. 

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták 
írásai. 

Ekkor elhagyták őt a tanítványok mitld és elfutottak. Egy ifjú 
pedig követte őt, akinek a testét csak egy gyolcsing takarta. Ezt 
megfogták. De ő otthagyva az ingét, meztelenül elszaladt tó1ük. 

A csapat azért, az ezredes és a zsidók szolgái megfogták 
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jézust és megkötözték. Először elvitték őt Annáshoz. Mert ez 
ipa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. De 
Annás jézust megkötözve Kajcifás főpaphoz küldte. Kajafás 
volt pedig az, aki a zsidóknak azt tanácsolta, hogy jobb, hogy 
egy ember vesszen el a népért. Az írástudók és a vének egybe
gyülekeztek. 

URAM! 
Apostolod Téged egyszer"második Adám"-nak 

nevez. Jól tudom és jól megértem, mit akart Korintus
ban élő híveidnek mondani, amikor így nevezett Téged. 
Ha apostolod volt is, társaival együtt ő is csak emberi 
szóval tudott beszélni rólad. Azzal az emberi szóval, 
amely olyan szánalmas eszköz az ajkunkon, amikor 
Rólad beszélünk. Mi próbálunk hasonlatokban szólni 
Rólad. Rendszámot igyekszünk adni Neked. Együtt 
emlegetünk hol Adámmal, hol pedig magunkkal. 

Pedig milyen egészen más vagy, milyen egyetlen 
vagy! 

Míg e sorokat írtam, szenvedéstörténetedtől visszala
poztam Bibliámban Adám történetére. A hűvös enyhe 
estben a szent Isten Édenkert jében ezzel a kérdéssel keresi 
Adámot: "Hol vagy?" A bűnétől megriadt Adám pedig 
remegve mondja: "Elrejtőztem, mert félek. " 

Aztán lélekben megint visszajövök ebbe a másik 
kertbe. Itt az Olajfák-hegyén, ahol holdvilág os éjszakán 
ellenségeid küldöttei a nyomodat kutatják, Te, a szent, 
emelt fővel, nyíltan kérdezed tőlük: "kit kerestek?" És 
amikor megmondják: "A Názáreti Jézust" - akkor a Te 
válaszo d ez: "Én vagyok!" 

Nem, URAM! 
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Te nem "második" Adám, nem második ember vagy! 
Te vagy az ember! 

Az egyetlen igaz ember! 

* 
URAM! 

Mindenekelőtt engedd mélységesen atereznem, 
milyen keserű fájdalom lehetett számodra, hogy ezen az 
annyi imádsággal megszentelt helyen kerestek föl üldö
zőid, élükön az eltántorodott volt tanítvánnyal. 

* 
Az Olajfák-hegyének emelkedőin fegyveres római 

csapat tart fölfelé, lámpásokkal és fáklyákkal. Téged 
keresnek, valamint a tieidet. 

Az egyenruhába öltöztetett fegyveres: az államhata
lomjelképe. - A lámpát és a fáklyát a művelődésjelképé
nek szoktuk tekinteni. 

Talán ez a két jelkép: a fegyver és a fáklya okozza ben
nem, hogy míg elfogatásodról olvasok szenvedés törté
netedben, állandóan az az érzésem, hogy alakod mellé 
odaáll az állam és a művelődés képe. És mivel gondola
taim mindig kétezer év távlatát kénytelenek áthidalni, 
amikor földi életed történelmi eseményeivel foglalko
zom, azért a hosszú úton újra meg újra fölmerült lelkem
ben a kérdés: Milyen az államhatalomnak és a művelő
désnek a viszonya a keresztyénséghez? 

Amióta evangéliumod megszólalt ezen a földön, azóta 
van ez a kérdés is. Voltak idők, amikor kiélezetten, vol
tak idők, amikor nyugodtabban tárgyalták, de minden 
egyes kor szemben találta magát ezzel a kérdéssel. Úgy 
lehet, hogy annyira eddig még sohasem élezték ki, mint 
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ma. Az idők folyamán ezerféleképpen bonyolították. 
Könyvtárakra való könyvet írtak róla. Az ember nem
csak hogy nem ismeri már ki magát ezek között a 
könyvek között, de már a számukat sem tudja nyilván
tartani. Ha pedig az ember emberekkel társalog a kérdés
ről, a legzűrzavarosabb fölfogásokkal találkozik. 

Most, hogy elfogatásod történetét olvasom és ezért 
ezek a kérdések torlódnak bennem, kérlek, URAM, 
légy segítségemre abban, hogy nagyon egyszerű voná
sokban tisztázzam ezt a kérdést - a magam számára. 

* 
Világosan látom, hogy a hatalom és a művelődés kép

viselői elfogatásod alkalmával tévedtek, sőt megterhel
ték magukat az igazságtalanság vétkével is. Az emberi 
történelem legnagyobb igazságtalanságát követték el. 

A következő vonásokra lettem figyelmes: 
Ü gyedben az államhatalom fölfegyverzett képviselői 

és a művelődés fáklyákkal fölszerelt képviselői nemjóhi
szeműen és nem tiszta szándékkal vonultak ki. Ezért vet
ték maguk mellé a fustélyos és botos csőcseléket, mely 
fegyverzetét gyilkosságra, fáklyáját gyújtogatásra kész 
használni. 

A tisztátalan szándék legfőbb bizonyítékát pedig 
abban látom, hogy maguk előtt nem az igazság lobogó 
zászlaját vitték, hanem a vezető, aki az élen járt, és akire 
fölfigyeltek, a világtörténelem legsötétebb árulója volt. 

Isten előtti engedelmes szolgálatod az ő szemükben az 
államhatalom elleni lázadásnak tűnt, azt pedig, hogy 
Iúveid imádságos együttlétben voltak Veled, úgy értel
mezték, hogy az a művelődést megakasztó babona. 

Az államhatalomnak és a művelődésnek a kercsztyén-
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séghez való viszonya a történelem folyamán gyakran 
alakult ki erre a mintára. Valahányszor így alakult, hibá
san alakult így. Mindannyiszor vértanúságra került a ke-
resztyénség. 

* 
A múlt emlékei az ellenkező irányú fejlődésre is 

mutatnak elégséges példát. Ennek az irányzatnak a csÍ
ráit is látni vélem elfogatásod történetében. 

Gyökeres ellentétben mindazzal, amire tanítványaidat 
elhívtad, az Olajfák-hegyén azzal a kérdéssel ostromol
nak téged: "URAM! vágjuk őket fegyverrel?" Péter 
pedig éppenséggel kardot ránt, és valóságosan vért ont. 

URAM! Tudod, hogy előled nem hallgatok cl sem
mit. Ezért őszintén megvallom Neked, hogy e miatt a 
magatartásuk miatt én soha nem gondoltam tanítvá
nyaidra megértés nélkül. Ellenkezőleg. Rokonszenves
nek találtam, hogy természetes jogérzetük és irántad 
való természetes szeretetük irányította gondolkozásu
kat, és ez vezette Péter kezét is. Az persze igaz - és 
tudom, hogy ez a döntő -, hogy nem irányította őket az 
Isten akarata iránti engedelmesség. Az eszköz, melyet 
Péter használt, és amelyet a többiek készek voltak hasz
nálni, a világ eszköze: a kard. Egész magatartásukkal a 
Te szent ügyedet téves megítélés veszélyének tették ki. 

Péter és tanítványtársainak gondolkozása az egyház 
életében nem maradt ismeretlen. Mindannyiszor megis
métlődött, valahányszor az egyház a világi hatalom 
kardját saját kezébe vette, vagy a művelődés fáklyáját 
eloltani igyekezett. S ez nem ritkán történt. A máglyák 
beszélnek, URAM, egyházad ilyen eltévelyedéséről. 

Valahányszor az egyház az államhatalom és a művelő
dés felé ilyen viszony kialakítására törekedett, hibázott. 
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Mert ha az egyház hatalomra tör, akkor hatása az államé
let és a művelődés terén mindig meddő marad. Ez még a 
kisebbik baj volna. Legtöbbször azonban az ilyen hibás 
viszony rombol. Míg az egyház vélt hatalmában kéje
legve gyönyörködik, addig keze közül kihull ik legdrá
gább kincse: az evangélium. Az evangéliommal ural
kodni nem lehet. Azt csak szolgálni lehet. 

* 
El tudtam volna képzelni a következő jeruzsálemi 

helyzetet is: 
Az egész nép húsvét nagy ünnepére készült. Rengeteg 

embertömeg gyülekezett össze a [ővárosban. És ha még 
ünneplés szándékával gyülekezik is egybe sok ember -
éppen azért, mert emberekről van szó -, sok képes és 
képtelen dologra kerülhet sor. Ezért tehát a legtermésze
tesebb dolog lett volna, hogy az államhatalom fegyveres 
képviselői végigcirkálják az utcákat, még az Olajfák
hegyére is kivonuljanak, hogy meggyőződést szerezze
nek arról, vajon minden rendben van-e. Ezen az útjukon 
ott láttak volna Téged az Olajfák-hegyén, tanítványaid 
társaságában. Megállapíthatták volna, hogy Isten közel
ségét kerestétek, és ott imádkoztok. Aztán a legnagyobb 
lelki nyugalommal visszatérhettek volna, hogy megje
lentsék megbízóiknak, hogy mindent a legnagyobb 
rendben találtak. El tudom képzelni azt is, hogy sem 
Péternek, sem tanítványtársainak nem kívánkozott 
volna ki kardjuk a hüvelyéből. Eszükbe sem jutott 
volna, hogy nekimenjenek a katonáknak. Sőt úgy gon
dolom, hogy a rend és biztonság hivatalos őreinek láttán 
az ő lelkük is megtelt volna nyugalommal. Hiszen Te, a 
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Mesterük, az Istennek engedelmes államhatalmat elis
merted, és ilyen szellemben nevelted követőidet is. 

Allamhatalom és művelődés a keresztyénséggel akkor 
élhet teljesen megnyugtató jó viszonyban, ha mindegyi
kük tudja, hogy Isten akaratát kell szolgálnia, és ezt a 
szolgálatát hűséggel be is tölti. 

* 
URAM! 

Ilyen egészen egyszerű vonásokkal akartam tisztán 
magam elé állítani ezt a kérdést, melyet ma már annyira 
összebonyolítottak, hogy amikor beszélnek róla 
egymással az emberek, akkor már egymás szavát sem 
értik meg. 

A kérdés persze nem olyan egyszeru, hogy a fönt 
vázolt három lehetséges eset közül azt válasszam ki 
magamnak, mely vágyaimnak legjobban megfelel. így 
még csak nem is volna nehéz keresztyénnek lenni ebben 
a világban. Nekem nincs módom a magam számára a 
harmadik, az egyedül megnyugtató változatot választa
nom, hanem nekem keresztyén hivatásom ezért a har
madikért szolgálni. 

Az én életidőmet olyan korba állította Isten akarata, 
amely nagyon hasonlít ahhoz az időhöz, amely Téged 
kivetett és keresztre hurcolt. Szenvedéstörténetedből 

azért engedd hűséggel megtanulnom, hogy amint Te 
tanítványaidat a fegyveres ellenállástól eltiltottad, túl
buzgóságukat leintetted, és magadat önként átadtad 
ellenségeid kezébe, úgy én is békességgel szenvedjem el 
az erőszak igazságtalanságát. Ne szálljak szembe vele. 
Ne meneküljek el előle. Hanem szenvedjem el. Pétertől 
eltérően vezess annak a meglátására, hogy a legjobb 
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szándék tól vezérelt külső ellenállással is többet ártok a Te 
szent ügyednek, mint amennyit az ellenség legvéresebb 
üldözése árthat neki. Tedd megváltozhatatlanul eggyé 
velem ezt a gondolatmenetet, melyre keresztfád tövében 
jutottam el: egyedül maradnom, látszólag alámerülnöm, 
de közben Istentől kapott erővel vallást tennem a Te 
örök igazságodról - sokkal nagyobb győzelem, mint 
ordító ezrek, vagy százezrek élén látványos, múló sikert 
aratnom. 

Azért kérlek erre, URAM, mert a kard éle és a fáklya 
perzselő lángja ma sok tanítványodat megriasztotta. 
Kereszted erejével gyűjtsd egybe és tartsd meg a tieidet. 
És ha így, szelídséged hatalmá val ki veszed ellenfeleid 
kezéből a gyilkos fegyvert és a gyújtogató fáklyát, akkor 
őrizd meg Pétereidet és többi tanítványodat attól a vak
ságtól, hogy ők ragadják kezükbe a kardot. Hadd pihen
jen az végre hüvelyében, annyi vérengzés után! A fáklyát 
is kizárólag azért adjad híveid kezébe, hogy vele világít
sanak. Ne gyújtogassanak. Csak világítsanak. 
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PÉTER TAGADÁSA 

Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követte jézust. Ez 
a tanítvány ismerős volt a főpappal, és bement jézussal együtt a 
főpap udvarába. Péter pedig kívül áUt, a kapunál. Kiment azért 
a másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szólt a 
kapuőrzőnek, és bevitte Pétert. A kaput őrző lány így szólt Pé
terhez: 

- Nem vagy-e te is ennek az embernek tanítványai közül 
való? 

Azt válaszolta: 
- Nem vagyok. 
A szolgák pedig és a poroszlók tüzet szítottak, mivel hűvös 

volt, és úgy melegedtek. Ott állt velük együtt Péter is, melegedni. 
Azt mondták neki: 
- Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? 
Tagadva így válaszolt: 
- Nem vagyok. 
Afőpap szolgái közül az egyik, annak a rokona, akinek a 

folét Péter levágta, ezt mondta: 
- Nem láttalak-e én téged ővele együtt a kertben? 
Az ott álldogálók hozzáléptek, és így szóltak: 
- Bizony, te is közülük való vagy. Hiszen a beszéded is 

elárul. 
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Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett: 
- Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek! 
És a kakas azonnal megszólalt. 
Akkor az Úr megfordulva ránézett Péterre. És Péternek 

eszébe jutott az Úr szava: "Mielőtt a kakas szól, háromszor 
megtagadsz engem." 

Péter kiment. Keservesen sírt. 

URAM! 
Gyermekségem otthonában, a kántor-tanítói lakás 

udvaráról a templom tető végében mindennap láttam a 
villámhárítóval egybeszerelt, aranyozott kakast. A szél 
irányát jelezte. Gyermekképzeletemet erősen izgatta. 
Kérdéseket váltott ki belőlem. Egészen kicsi gyermek 
lehettem még, amikor édesanyám megpróbálta megér
tetni velem, hogy a kakas az éber vigyázás jelképe. Hogy 
mit értettem meg éber vigyázásból és jelkép ből, az fólöt
tébb kérdéses. Nyilván nem sokat. De édesanyám a 
magyarázatot természetesen Péter esetével kapcsolato
san adta meg nekem. Azt megértettem. így szenvedés
történetednek ez a részlete legkorábbi gyermekemlé
keim közé tartozik. Azután az iskolában is tanultam ezt a 
történetet. Azt meg el sem tudnám mondani neked, 
hogy az Újtestámentumból hányszor olvastam el. 
Hiszen a közé a kevés újszövetségi anyag közé tartozik, 
melyről mind a négy evangélista beszámol. Tudom, 
nem ítélkező kedv vezette erre a négy evangélistát. 
Hanem annyira jellemzően emberi ez a történet, hogy el 
kellett mondaniok. Később pedig iskolákban tanítottam 
ezt a történetet, és templomokban prédikáltam róla. 
Sokszor. Akárhányszor olvastam el, vagy akárhányszor 
prédikáltam róla, mindig személyesen érintett. Külön-
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böző oldalairól engedted meglátnom ennek a története
nek a jelentőségét. 

Most, hogy Veled így csendesen beszélgetek, elmon
dom Neked, hogyan láttam Pétert - vagy talán magamat 
- háromféle megvilágításban. 

* 
Az egyik alkalommal fül vetődött bennem az a kérdés, 

hogy vajon hazudott-e Péter ott az őrtűz mellett, amikor 
azt mondta: "Nem ismerem azt az embert." Nem azért 
kérdeztem ezt, hogyenyhítsem Péter borzasztó árulását. 
Csak mindjobban gyökeret vert bennem az a meggyő
ződés, hogy mélyebb értelemben Péter igazat beszélt. 
Emellett tanúskodik az evangéliumok rajza is, melyet 
Péterről adnak. Ott élt ugyan a közeledben, de valaho
gyan úgy, mint a sötét-felhős éjszakában járó ember. 
Nem látott. Az éjszaka sűrű sötétjét néha szétszakította 
egy-egy villám villanása, és ilyenkor egy futó pillanatra 
meglátott Téged. Egy alkalommal - ahogyan ez nyári 
éjszakai zivatarban gyakran megesik - két-három vil
lámlás hosszan egybekapcsolódott, és ekkor Péter olyan 
sokat figyelhetett meg belőled, hogy egy egészen elfe
ledhetetlenül szép vallomást tett Rólad. Cesárea-Filippi
nél történt ez. De utána annál sötétebb és áthatolhatatla
nabb volt az éjszaka. Nem ismert Téged. Még akkor 
sem, amikor már bíráid elé hurcoltattak Téged. Legmé
lyebben értelmezve igazat beszélt tehát, amikor azt mon
dotta Rólad: "Nem ismerem azt az embert." URAM! 
Te egészen jól tudod, mikor tolódott lelkem előterébe 
ilyen megvilágításban szenvedéstörténetednek ez a rész
lete. 

Akkor volt ez, amikor a háború borzalmai között 
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összekuszálódott bennem minden, amit megváltó jósá
godból, szeretetedből ismerni véltem. Akkor nem a 
templom szószékén álltam, hanem patkány módjára a 
templom alatt rejtőzködtem. Lelkem egyházépítő álmait 
széthasogatta egy-egy félelmetes robbanás, mely temp
lomunk épületét morzsolgatta szé.üel. Híveinknek evan
géliumot vinni nem tudtam. Ha néha-néha előmásztam 
az odúból, azért tettem, hogy háza falának védelmében 
eltemessek valakit, akit erőszakos halál ölt meg. Körü
löttem levegő nélkül, napfény és szükséges élelem nélkül 
ott voltak a gyermekeim. Nem a messzi jövőjük felől 
aggodalmaskodtam, hiszen már a következő pillanatuk 
is bizonytalanná vált. Én a szeretet evangéliumának hir
detésére esküdtem föl előtted - és most a nagyvilágban és 
az én szűk világomban a gyűlölet mámoros diadalünne
pet ült. Nem! URAM! Én nem tagadtalak meg Téged 
senki előtt. De Péterrel együtt mégis sírt a lelkem azért, 
mert képtelen voltam rád ismerni, URAM! 

* 
Egy másik alkalommal ez a bibliai történet Péter önis

merete szempontjából foglalkoztatott erősen. Az bizo
nyos - úgy mutatja ezt a Bibliám -, hogy Péterben duz
zadt az öntudat. Ezt nem is titkolta előled. Néhány órá
val ezelőtt egyenesen így fogalmazta meg mondanivaló
ját: "Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, én 
soha meg nem botránkozom." Különb vagyok a többi
nél. Azt már szóval nem merte elmondani Neked, hogy 
milyen rosszul-esett neki a válaszod. De annál mélyeb
ben érezte. Fájt neki, hogy olyan kevéssé ismerted őt. 
Hogy annyira egy kalap alá tetted őt a többivel. Nem 
mondta ki, de nehéz teherként hordozta. 
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Mikor eltávozott az őrtűz mellől az éjszakába, keser
ves könnyével bizonyosan azon is sírt, mert meg kellett 
látnia, hogy ő önmagát sem ismeri. Sírt, mert Neked 
volt igazad. 

Péter öntudatos hősködése és keserves önismeretre 
ébredése között csak órák teltek el. 

Az az idő, melyben Pétert erről az oldaláról láttam 
meg a magam életében, az hosszabb ideig tartott. Túl
zott önértékelés em és a Te igazságod alázatos elismerése 
között nálam esztendők teltek el. 

Régen volt, URAM. Valamikor lelkészi szolgálatom 
kezdő idejében. 

Egy szép falusi gyülekezetünkre gondoltam. Szeret
tem volna odajutni. Az volt a meggyőzdésem, hogy oda 
pontosan én felelnék meg legjobban. Szótlan hallgatással 
vettem aztán tudomásul, hogy neked nem ez volt felő
lem a véleményed. Esztendőkkel később aztán jártam 
abban a gyülekezetben. Ott egy nagyon hűséges lelki
pásztor szolgálatának eredményeit láttam meg. A 
helyszínen szerzett tapasztalatok alapján csöndesen elis
mertem, hogy Neked volt igazad. 

Örömmel mondom Neked, hogy én akkor Péterrel 
nem sírtam. Nem azért, mert különbnek éreztem maga
mat Péternél - hiszen ez ellentétben is állt volna most 
elmondott élményem lényegével -, hanem bizonyára 
azért nem keseregtem, mert nekem esztendőket engedé
lyeztél arra, hogy belássam: Te jobban ismertél enge
met, mint én önmagamat. És - úgy-e, URAM - az alá
zatos önismeretre jutást Te öröm ajándékának szántad? 

* 
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Harmadik meglátásomról nem prédikáltam még. 
Úgy látszik, nem is fogok róla nyilvánosan szólni. Csak 
így csöndesen Teelőtted beszélek róla. 

Szenvedéstörténeteddel kapcsolatosan ez a kérdés 
most éget, URAM. Éget és nem örvendeztet. 

URAM! 
Én abba a veszedelembe kerültem, és most is benne 

vagyok, hogy valami iszonyodás fog el, amikor embe
rek közé kell mennem. Nincs üldöztetési rögeszrném. 
Csak az a furcsaság történik meg velem, hogy amikor 
emberrel találkozom, azonnal azt kutatom, hogy vajon 
Neked nem ellenséged-e? S ha megállapíthatom, hogy 
nem ellenséged, akkor még az sem ad felszabadulást szo
rongásaimból, mert azonnal az a második kérdés foglal
koztat, hogy vajon mennyi idő szükséges, vagy milyen 
esemény szükséges ahhoz, hogy az illető szintén ellensé
geddé váljék? Némely ember szemében fólvillanni látom 
az ellened való gyűlöletet, másokat - akik még ma köve
tőidnek látszanak - árulásra képeseknek tartok. T e 
tudod, U ram, nem hordozok magamban haragot az 
emberek irányában, csak képtelen vagyok igen sokszor 
arra, hogy emberekben fólismerjem Isten gyermekeit, a 
Te megváltottaidat. Egészen szűkre szorult azoknak a 
köre, akik előtt bizalommal tudom megnyitni a szí
vemet. 

Nem tagadlak meg az emberek előtt, csak hallgatok. 
Vagy ez is megtagadás ? 

Mostani lelkiállapotommal kapcsolatos an olyan sok
szor kell Péterre gondolnom. Az a kérdés vetődik fól 
bennem minduntalan, hogy vajon Péter csak Téged nem 
ismert, és csak önmagát nem ismerte, vagy talán az is 
igaz, hogy nem ismerte a körülötte élő embereket sem? 
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Nem ismerte a kapuőrző lányt, a tűznél melegedő kato
nákat és a szolgákat? Hiszen az a lány, aki a kapunál 
vigyázott, akadály nélkül bocsátotta be azt a másik tanít
ványt, pedig világosan tudta, hogy az a tanítvány Hoz
zád tartozott és Veled jött. Az a lánya Te nyilvánvaló 
tanítványodnak még azt a szívességet is megtette, hogy 
Péter előtt is kinyitotta a kaput. Hátha az a leány éppen 
örült volna annak, hogy tanítványaid közül még egyet a 
közeledben láthat! Valakit, aki hitvalló ragaszkodással 
szeret Téged. És igazán könnyen elképzelhető, hogya 
tábortűznél melegedő katonák és szolgák társalgása egé
szen más irányt vett volna, ha bátor bizonyságtétellel 
találkoztak volna. Hátha a lelkük egyenesen éhezett erre? 

De hát Péter nem ismerte őket. 

* 
URAM! 

Aki keresztfádon annyi szeretettel mutattad meg 
nekem is, hogy kicsodám vagy nékem, aki olyan hűsé
ges vezetéssel kiszabadítottál a túlzott önbizalom varázs
latából, és mélyebb önismeretre vezettél, én most azzal a 
könyörgéssel fordulok Hozzád: engedd ismernem az 
embereket is. Mai társaimat. Taníts meg úgy látnom 
őket, amint Te látod őket. Te érdemesnek tartottad, 
hogy meghalj értük. Engem legalább arra taníts meg, 
hogy a Te evangéliumoddal szolgáljak nekik -
örömmel. 

Nem tagadásoddal. 
Nem hallgatással. 
Vallástétellel! 
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A FOPAPI TANÁCS ELOTT 

Mikorjézus afőpap előtt állt, az megkérdezte őt tanítványai 
és tanítása felől. 

Jézus így felelt: 
- Nyilván szóltam a világnak. Mindenkor a zsinagógában 

és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindenünnen össze
gyülekeznek. Titkon semmit sem szóltam. Miért engem kér
desz? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondottam nekik. 
Azok tudják, mit szóltam hozzájuk. 

Amikor ezt mondotta, a poroszlók közül az egyik, aki ott 
állt, arcul ütötte jézust, ezt mondva: 

- igy felelsz a főpapnak? 
Jézus pedig ezt mondta: 
- Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be. Ha pedig jól, miért 

versz engem? 
A főpapok és az egész tanács bizonyságot keresett jézus 

ellen, hogy megölhessék őt. De nem talált. Sokan tettek ugyan 
hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem 
egyeztek. 

Végül előállt kétfétji, ezt mondva: 
- "Mi magunk hallottuk, amikor ez azt mondta: "Én leron

tom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást épí
tek, mely nem kézzel csinált. " 
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De még í,qy sem e,í?yezett bizonysá,í?tételük. 
Akkor a főpap - odaáll va a középre - me,í?kérdezte jézust: 
- Semmit sem felelsz? Miféle bizonyságot tesznek ezek el-

lened? 
Ó azonban hall,í?atott. Semmit sem felelt. 
A főpap ismét hozzcifordult: 
- Az élő Istenre kényszerítelek: Mondd meg nekünk, te 

vagy-e a Krisztus, Isten Fia? 
jézus így szólt: 
- Én vagyok. Me,í?láljátok majd az Embernek Fiát a Hata

lom jobbján ülve eljönni az é,í?felhőivel. 
A főpap erre me,í?sza~atta ruháját, és í,qy szólt: 
- Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást. 

Mit gondoltok? 
Azok pedi,í? mindannyian halálra méltónak ítélték őt. 
Némelyek kezdték őt köpdösni, arcát letakarták, arcul csap-

ták, öklöz ték , és í,qy szóltak: 
- Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki az, aki üt téged? 
A törvényszolgák is arcul csapdosták őt. 
Mikor pedig reggel lett, a főpapok és a nép vénei tanácsot tar

tottak, és jézus ellen azt határozták, hogy meg kell őt ölni. 

I. 
URAM! 

Láttalak az Olajfák-hegyén, ahol akaratodat csöndes 
engedelmességgel odasimÍtottad Isten akaratához. Hal
lottam kérdésedet: nem lehetne-e kevesebbel is eljutni 
megváltó munkád céljához? Tanúja voltam annak, hogy 
az imádság titkos útjain miként erősített meg Téged 
Isten a kereszt elhordozására. Megerősített, mert Isten 
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felelete a Te kérdésedre az volt, hogy az ember megvál
tásához kevesebb nem elég. 

Meg kell halnod! 

* 
Ellenségeid terve várakozáson fólül sikerült. Ú gy lát

szik, Júdás csakugyan tudta, hogy mit ígér. Bár a várost 
az ünneplő emberek nagy sokasága lepte el, mégis fóltű
nés nélkül sikerült nekik elfogniok Téged. Még csak a 
halálos ítéletet kell jóváhagyatni. Mert hiszen magát az 
ítéletet már meghozták. 

Meg kell halnod! 
Kevesebb nem elég, hogyeloltsa a főpapi tanács tag

jaiban összegyülemlett gyűlöletet. 
A tanács tárgyalási terme az Isten elleni lázadás legor

cátlanabb képét nyújtja. 
Tárgyilagos bíráskodás látszatának hazugságával kez

dik a kihallgatást. Szerepükből azonban hamarosan kies
nek. Beavatkozik a nyers erőszak, az átlátszó hamis 
tanúzás. Hallgatásod ingerli a tanácsot. Bíráid dolga 
nehezebbnek bizonyult, mint gondolták. Nem tudtak 
önuralmadból kimozdítani, és ezért egymondatos nyi
latkozat kicsikarására törekszenek. Mikor ezt elérik, 
akkor "mindannyian halálra méltó nak ítélnek". 
Tehát: meg kell halnod! 

* 
Szenvedéstörténeted itt a fóldön az egyház életében 

fol y ta tódik. 
Meg kell halnod! 
Milyen sokszor is hozták meg azóta ellened ugyanezt a 

döntést: 
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Meg kell halnod! 
Ilyen hangosan és ilyen sokan talán még soha nem 

kiáltották ezt a földön egy korban sem, mint ma. Ellen
sége vagy a szabadságnak, a haladásnak, a fölvilágos0-
dásnak, az igaz emberségnek. Ezért meg kell halnod az 
otthonokban, az iskolákban, a törvényekben, az állam
ban és a nép életében. 

* 
Az ellened való eljárás módszerei is változatlanok 

maradtak. A keresztyénség elleni pereknek is ugyanazok 
az ismertetőjelei, mint az ellened folytatott hajszának. 
Mindig tárgyilagos vizsgálat látszatával, tudományos 
pártatlanság ígéretével kezdik, és mindig átsiklanak a 
gyalázkodásba, mindig nyers erőszakot alkalmaznak, és 
mindig hamis vádaskodás eszközéhez nyúlnak. 

Meg kell halnod! 

II. 
URAM! 

Szereteted nagyságát nem is akkor látom legvilágo
sabban, ha bíráidat nézem, hanem akkor, amikor a mel
lékszereplőkre figyelek. 

Ott van az egyik poroszló, aki elsőnek ütött meg. 
Lehet, hogya főpapok tekintélyüket, befolyásukat, 

kenyerüket, vagy nem tudom, mi egyebet féltettek 
Tőled. De afelől bizonyos vagyok: ennek a szolgának 
nem lehetett ellened semmiféle panasza. Neki nem álltál 
útjában. Az olyanféle emberekkel, amilyen ő is, Te csak 
nyilván érthető módon tettél jót. 

Veled kérdezem én is - URAM: Miért üt hát? 
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Szolgalelkű szerencsétlen ember. Azoknak az arciz
mait leste, akik egy lépcsőfokkal magasabban álltak nála. 
Tetszésüket akarja mindenáron megnyerni. S úgy érzi, 
most ezzel az állati vadsággal kedveskedhet nekik. 
Nekik, akik holnap talán már rá sem néznek. 

Azután ott vannak a hamis tanúk. A sok közül is ez a 
legjobban hangoskodó kettő. 

Megkérdezem magamtól: Vajon a jeruzsálemi temp
lom állása, vagy összeomlása valóban szívügyük lehetett 
ezeknek a hamis tanúknak? Ugyan mi köze volt hazu
dozó ajkuknak az igazság Istenéhez és az ő templomá
hoz? Teljes meggyőződésem ez: ha azon a napon a hata
lom birtokosai nem Téged akartak volna elteni az útból, 
hanem "a vallásos babona fellegvárát" - a jeruzsálemi 
nagy templomot - akarták volna fölszámolni, akkor a 
templomrombolók között minden bizonnyal ez a kettő 
egészen az élen járt volna. 

* 
Nem tudnám neked elmondani, URAM, milyen sok

szor olvastam arról, hogy Tc a jeruzsálemi tárgyaláson 
annak a poroszlónak, aki arcul ütött, nem nyújtottad oda 
a másik orcádat is. Olvastam erről, mint teológiai műp
roblémáról. Dc legtöbbször úgy találták a kérdést, mint 
gúnyolódó bizonyítékot arra, hogy hegyibeszéded túl
zott követeléseit magad sem tartottad érdemeseknek 
arra, hogy betöltsed. 

Velem mindenesetre értesd meg, URAM, hogy Te 
sokkal többet tettél, mint ha valóban odatartottad volna 
eléje másik orcádat is. Te úgy beszéltél ezzel az állati 
indulatú poroszlóval, ahogyan ember beszél az ember-
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rel. De még ennél is többet tettél vele. Vele és a hamis 
tanúkkal is. 

Ezekért haltál meg. 

III. 
URAM! 

Igazságtalan bíráidat azokhoz utasítottad, akik hallot
ták nyilvános tanításodat. Kérdezzék meg azokat. 

Egy pillanatra fölvetem magamban a kérdést: mi tör
tént volna akkor, ha bíráid nem törekedtek volna 
annyira gyors halálos ítéletedre, hanem tanúbejelentése
det elfogadták volna? 

URAM! Mit tettek volna azok a tanúknak megneve
zett emberek, mielőtt még láttak Téged a golgotai 
keresztfán? Ez a kérdés engem ma módfelett izgat. Péter
ről tudjuk, hogy mit tett. Az is kérdés, hogy vajon 
egyáltalában össze tudták volna-e szedni a többi tanít
ványt, hogy kihallgathassák őket? És ha vizsgálóbírót 
küldtek volna ki működésed főhelyére: Galileába vajon 
Jairus nem rejtette volna-e CI a kislányát? Vagyanaini 
özvegy nem bujdosott volna-e el rémületében a fiával 
együtt? Az emberek városról városra nem húzód tak 
volna-e be az otthonuk ajtai mögé, faluról falura is 
ugyanúgy, hogy valamiképpen c1kerüljék azt, hogy 
ilyen nagy port fölverő ügybe belekeveredjenek? Vajon 
Jeruzsálemben is előállt volna-e csak valaki is? A vakon 
született, de irgalmad ból látáshoz jutott férfi szülei talán? 
Hiszen ők már akkor is rettegtek, amikor még nem indí
tottak nyilvánosan hajszát ellened? 

Úgy félek, URAM, hogy nem találtak volna mellet
ted tanúkat abban az időben, amikor még nem állt meg
váltó keresztfád! 
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Ismerem a történet valódi folytatását. A bíráknak sür
gős volt a dolog. Nem tartották szükségesnek azt, hogy 
tanúid közül csak egyet is meghallgassanak. Amikor 
azután később kénytelenek voltak meghallani ezeknek a 
tanúknak hangját, akkor már nem megrémült emberek
kel találták magukat szemközt. Akkor Péter már a 
Szentlélek erejével beszélt Nagypéntekről, akkorr a 
tanítványok már mindannyian együtt voltak, és akkor 
már Galileában vesztett ügyük volt a főpapoknak. 

Akkor híveid már nem féltek a kereszt gyalázatától, 
hanem vágyakoztak a kereszt dicsőségére. Keresték azt. 

Keresztedet tedd világossá, URAM! Mutasd meg 
áldását is, hatalmát is. 

Hadd álljanak elő a tanúk. 

IV. 

Hosszú éveken át ismételten hallottam Isten irántam 
való szeretetének végzését, mellyel Neked azt mondta: 
Meg kell halnod! És ekkora szeretet láttán én nem uj
jongtam. 

Éveken át ismételten hallottam emberek lázongó 
összeesküvését ellened: Meg kell halnod! - És ilyen mér
hetetlen bosszú láttán én nem keseredtem el egész 
szívből. 

Most - URAM - imádom Isten nagy szerelmét. 
Most - URAM - halálra riaszt az ember bűne. 

* 
Még egy nehéz érzésemet öntöm ki eléd. 
Egyházad ma a világ nagy részében szenvedéses idők-
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ben él. Tudom, hogy ez nincsen Isten akarata nélkül. 
Sokszor érzek boldogságot azon a tapasztalaton, hogy 
ma is vannak olyan követőid, akik örülnek annak, ha 
érdemessé teszed őket arra, hogy érted szenvedjenek. 

A nehéz érzés csak az, hogy a keresztyénség keveseb
bet szenvedő részében úgy látszik, mintha közömbösen 
vennék, hogy vannak-e boldogan szenvedő keresztyé
nek, vagy nincsenek. 

Egyházad ellenségei hajszálnyit nem akarnak azok 
mögött maradni ma, akik Téged vettek hajdan üldö
zőbe. Nincs ebben semmi újság. Hiszen magad ponto
san így jósoltad meg. 

A nehéz érzés csak az, hogy keresztyén híveid ott, ahol 
nem éri el őket az üldözők keze, ezeknek a vad üldözők
nek valósággal fölmentést adnak. Mintha szinte azt 
mondanák, hogyakeresztyénüldözők ellen különösebb 
kifogást nem emelhetünk, hiszen azzal, amit tesznek, 
csak Isten határozatát segítik megvalósuláshoz. És köz
ben olyan természetesnek, olyan magától értetődőnek 
tekintik, hogy hittestvéreik vérbe fúlnak. 

URAM! 
Hallgasd meg könyörgésemet: 
Tanítsd híveidet ujjongva örvendezni azon, hogy 

Isten a kereszt súlya alatt próbálja meg az övéit. És 
tanítsd híveidet őszintén megdöbbenni azon, hogy Isten 
ellenségei ma is keresztet ácsolnak. 
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JÚDÁS ÖNGYILKOSSÁGA 

Látvajúdás, aki őt elárulta, hogy eUtélték, megbánta tettét, és 
visszavitte a harminc ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek, 
ezt mondva: 

- Vétkeztem! Artatlan vért árultam el! 
Azok pedig ezt mondták neki: 
- Mi közünk hozzá? Te lássad! 
Erre ó eldobta az ezüstpénzeket a templomban, elment és 

folakasztotta magát. 
Afópapok pedigfolszedték az ezüstpénzeket, ezt mondva: 
- Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert 

vér ára ez. 
Tanácsot tartottak, és megvásárolták aJazekas mezejét idege

nek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vér 
mezejének mind e mai napig. Ekkor teljesedett be Jeremiás pró
féta mondása, aki így szólt: "És vettem a harminc ezüstpénzt, a 
megbecsültnek árát, akit Izraelfiai részéről megbecsültek - és 
odaadtam azt a fazekas mezejéért, amint az Úr parancsolta 
nekem. 

URAM! 
Szenvedéstörténeted e szánalmas jeleneténél nem aka

rok hosszabban időzni. Csak megjegyzem magamnak, és 
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ahol alkalmam kínálkozik, fölhívom rá mások figyeImét 
is, hogy ellenségeid csak ilyen gondozást tudnak adni 
társaiknak. amikor azok lelki nyomorúságba jutnak. 

* 
Aztán még azt kérem Tőled, égesd bele lelkembe ezt 

az igazságot: 
A pénztelenség jelenthet nagyon nehéz megpróbálta

tást, de lehetnek körülmények, amikor pénzzel élni ret
tenetesebbé válhat, mint pénz nélkül élni. 

* 
URAM! 

E két apró megjegyzés után legszívesebben el is 
búcsúztam volna ettől a történettől, mely szerencsétlen 
tanítványod végéről szól. 

De! 
Igen hosszú ideje - ide s tova több éve már - egészen 

furcsa gondolat foglalkoztat annyira, hogy nem tudok 
tőle szabadulni. Talán könnyebbé válik a szívem, ha 
elmondom Neked. 

Elképzeltem, URAM, azt az esetet, hogy ez a júdás 
nem volt olyan "becsületes" áruló, amilyen valójában 
volt. A történteken valahogyan túltette magát. Fijt 
ugyan egy ideig a szíve tájéka, de végül is kilábolt a bajá
ból. Elmúlt már vagy két hónapnyi idő is. júdás azután 
visszatért az üzleteihez. 

Közben pünkösd ünnepén valami különös esemény 
játszódott le jeruzsálemben. Mindenfelé arról beszéltek a 
jól tájékozott emberek, hogy a Názáreti jézus tanítvá
nyait valami sajátságos bátorság szállta meg. Voltak, 
akik fölháborodva arról is tudni véltek, hogy azok a gali-
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leai halászok elbolondítottak már vagy háromezer 
embert. Ezek a halászok azt mondják a hiszékeny embe
reknek, hogy Mesterük, bár meghalt a Golgotán, még
sem halott. Azt mondják, hogy föltámadt a halálból! 

A főpapi tanács magatartásában is van mostanában 
valami érthetetlen, riadt kapkodás. Fejüket fogják és jaj
veszékelnek. Az egyik tanácskozáson valamelyik tanács
tag fölvetette a kérdést: mi lesz, ha ez az őrültség jár
ványszerűen továbbterjed, és megfertőzi az egész népét? 

Most is Kajafás, a főpap bizonyult a legravaszabbnak. 
A megriadt tanácstagokat ő csillapítgatta: majd magam 
veszem kezembe ezt az ügyet. Eljárásom eredményéről 
aztán jelentést teszek. 

Másnap Kajafás a boltjában kereste föl júdást. Mintha 
legutóbb nem is váltak volna el egymástól olyan nagyon 
csúnyán, Kajafás a legszívesebb hangon szólítja meg jú
dást: 

- Szegény júdás barátom! Én tudom, hogy te valami
kor gyönyörű álmot hordoztál magadban. Fényes 
jövődről álmodtál, amelyhez meg is vannak a képessé
geid. Az a názáreti koldus próféta széttépte álmodat. 
Most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy maradt-e 
még benned valami abból az álmodból? Vagy egysze
rűbben mondom: akarsz-e még nagy ember lenni? 

- Akarok! Akarok!- feleli mohón júdás. 
- jó! Éppen ez a reménységem hozott hozzád. Örü-

lök, hogy nem csalódtam benned, júdás! Te tanítványa 
voltál annak a názáretinek. Ismered tanítását. Azt is 
tudod, miket cselekedett. Mi - a főpapi tanács - fölruhá
zunk téged teljes joggal, hogy élére állj annak a mozga
lomnak, melynek tagjai a názáreti prófétára esküsznek. 
Szerzett érdemeid alapján megbízunk benned. Te sem-
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miképpen sem vezeted őket ellenünk. Órültségüket böl
csen, fokozatosan leszereled. Nem kell semmitől sem 
tartanod. A római helytartó is tud erről a lépésemről. 
Helyesli, sőt támogatja törekvésemet. A názáretiek min
den nyugtalanító megmozdulását lehetetleIlllé kell ten
nünk. Ez Pilátus érdeke is. Mindenről különben holnap 
magad is meggyőződhetsz. Számíthatok rád? 

júdás körülnéz szegényes boltjában. Mikor lesz ebből 
vagyon!? De íme, itt a kedvező alkalom! Ústökön kell 
ragadnom a szerencsémet! Aztán fólvillanó tekintettel vá
laszol: 

- Rendelkezésedre állok, Kajafás! 
És másnap Kajafással együtt kihallgatásonjelent meg 

Pontius Pilátusnál. 
A helytartó még a vállát is megveregette. 
A názáreti dühödt ellenségei tehát az államhatalom 

hozzájárulását is megkapták tervükhöz, hogy júdást 
mint bizalmi emberüket beleültessék a názáretiek moz
galmának elnöki székébe. 

Ha a názáretiek simán elfogadják a hatalom által kije
lölt vezetőt, akkor megvan minden reménység arra, 
hogy júdás okossága lassan-lassan eszükre téríti ezeket a 
megszállottakat. 

Ha a dolog nem megy egészen simán, akkor is szeren
csés választásnak kell mondani júdás kiszemelését. Mert 
ez a júdás jól ismeri volt társainak sok gyöngéjét is. Majd 
így megszorítjuk. őket, és rászorítjuk őket az elismerésére. 

Ha pedig makacsul ellenszegülnek, akkor - Mesterük 
után őket is - bitófára küldjük. 

Kajafás a főpapi tanácsban beszámolt intézkedéseiről. 
A főpapi tanács a jelentést egyhangú határozattal meg
erősítette. 

* 
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URAM! 
Tudom, nem így történt. Hiszen itt olvasom szenve

désed történetkönyvében: 
"júdás elment és fölakasztotta magát. " 

De, URAM! Azt is tudom, hogy Te engem nem 
ruháztál föl csapongó írói képzelettel. Annál inkább irán
tad való szeretettel. Ez a nyugtalanító, kínzó gondolat 
nem is képzeletemben fogamzott meg. Gyökerei az irán
tad érzett szeretetem talajába nyúlnak. 

Akkor nem így történt. 
Azonban ezerkilencszáz évvel később, URAM! ebben 

a mi korunkban, ez a képtelenség megtörtént. 
júdás utódai Téged elárultak. júdás mai utódai, ami

kor árulás ukat elkövették, kétségbeesésükben nem men
tek el az öngyilkosságig. Lelkiismeretük égető kínját 
eltompította néhány mámorító pohár. Aztán várták-Ies
ték, mikor üt az ő nagyságuk órája. 

Azok, akik egyházad ellen küzdve ma vettek Téged 
üldözőbe, ezekre a júdásokra építették terveiket. Rendel
kezésükre bocsátották a világi hatalom minden félelmetes 
eszközét, és teljes támogatásukról biztosították őket. 

URAM! Az apostol-utódok, akikre mai nyájad gon
dozását bíztad, vagy tisztánlátásukat veszítették el, 
vagy halálra rémültek, amikor látták a megfélemlítés 
eszközeit - elismerték az egyházban júdás vezető jogát. 

URAM! URAM! 
Hozzád kiáltok! 
A bitófától megriadt követőid gyöngesége miatt az a 

legnagyobb veszély fenyeget, hogy a szegény bűnösök 
tömegében elnémul a szabadító evangélium! Elhallgat 
az örömhír! 

Könyörülj rajtunk! 
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JÉZUS PILÁTUS ELŐTT 

Tanácsot tartottak pedig a főpapok, a vének, az írástudók és 
az egész tanács. 

Jézust megkötözték, elvitték és átadták őt Pilátusnak, a 
helytartónak. Ók maguk nem mentek be, hogy meg nefertőződ
jenek, hanem elkölthessék a húsvéti bárányt. 

Pilátus kiment hozzájuk és így szólt: 
- Micsoda vádat hoztok fol ez ember ellen? 
Azt felelték neki: 
- Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna a kezedbe. 
Pilátus így szólt: 
- Vigyétek el őt ti és ítéljétek meg őt a ti törvényetek szerint. 
A zsidók ezt mondták neki: 
- Nekünk senkit sem szabad megölnünk. 
Jézus szavának be kellett teljesednie, melyet mondott, amikor 

arról szólt, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. 
És így kezdték őt vádolni: 
- Úgy találtuk, hogy ez a népetfélrevezeti, tillja az adófize

tést a császárnak, magát pedig Krisztusnak, Királynak mondja. 
Mikor a főpapok és a vének vádolták őt, semmit sem felelt. 

Akkor Pilátus így szólt: 
- Nem hallod-e, milyen sok bizonyságot tesznek ellened? 
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De nem felelt neki egyetlen szót sem, úgyhogy a helytartó 
igen elcsodálkozott. 

Pilátus ekkor ismét bement a törvényházba, behívatta jézust, 
és így szólt hozzá: 

- Te vagy a zsidók királya? 
jézus eztfelelte: 
- Magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték ezt neked 

felőlem? 

Pilátus így Jelelt: 
- Zsidó vagyok-e én? Néped és a főpapok adtak téged a 

kezembe. Mit cselekedtél? 
jézus így válaszolt: 
- Az én országom nem e világból való. Ha e világból való 

vallUl az én országom, akkor az én szolgáim harcoltak VOlIUl, 
hogy a zsidók kezébe ne jussak. Amde az én országom nem 
innen való. 

Pilátus így szólt: 
- Király vagy-e hát csakugyan? 
jézus eztfelelte: 
- Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és 

azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. 
Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. 

Pilátus így szólt: 
- Micsoda az igazság? 
És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és ezt mondta 

nekik: 
- Én nem találok benne semmi búnt! 

URAM! 
Szelíd és alázatos voltál. Hangod csak akkor zengett 

keményen, amikor Izrael vezetői ellen szóltál. Kiszűrik a 
szúnyogot, a tevét pedig lenyelik. Kívülről igazaknak 
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látszanak az emberek előtt, belül telve vannak képmuta
tással és törvénytelenséggel. Ezt mondtad róluk. Milyen 
jól ismerted őket! 

Most is - íme - gondosan vigyáznak arra, hogy a 
pogány helytartóval való érintkezés ük miatt valamikép
pen tisztátalanná ne legyenek. Mert hát ők ünnepelni 
akarnak! De az a gondolatukban sem fordul meg, hogy 
az a gyilkos hajsza, az a vérszomj, az a hazugság, mely 
most mindenestől eltölti őket, valóban nem alkalmas 
ünnepi előkészület. 

Halálos ítéletet mondtak ki fölötted. Ezt akarják most 
jóváhagyatni. Ezért hurcolnak téged a leigázó hatalom 
képviselője elé. 

* 
Jeruzsálemben a római helytartói palotában Te: az 

Igazság Királya, a római birodalom képviselőjével talál
koztál, akinek az volt a "fölülről adatott" föladata, hogy 
egy egész nép számára az igazságot szolgáItassa ki. Tehát 
az Igazság Királya és az igazság szolgája állnak szemtől 
szemben egymással. A természetes az lett volna, hogy 
Pilátus fölkel bírói székéből, hódolatát fejezi ki előtted, 
és buzgón érdeklődik akaratod felől, hogy azt teljesít
hesse. Ami e helyett történt, az teljesen visszás dolog 
volt. Visszás dolog, hogy a szolga félreértett hatalmával 
ítélkezzék királya fölött, és halálba küldje őt. 

Úgy érzem, hogy ebben a bibliai jelenetben benne 
dobog a világtörténelem szíve. Nemzetek törekvéseinek 
sikere, vagy kudarca, népek fölemelkedése vagy bukása 
ettől fogva mindig azon fordult meg, hogy okulást men
tettek-e ebből a jeruzsálemi jelenetből, vagy megismé
telték-e azt? És úgy érzem, hogy az egyén üdvössége-
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vagy kárhozata is ezen a ponton fordul meg. Meghódol-e 
előtted, az Igazság Királya előtt, vagy halálodat keresi-e. 

* 
Azt kérem most tőled, URAM -, segíts figyelmesen 

megvizsgálnom azokat a tapasztalatokat, melyeket 
akkor szereztél, amikor alattvalóddal találkoztál. Nem 
érdeklődésemet akarom így kielégíteni, hanem a 
magam számára örökre érvényes tanulságokat szeret
nék levonni. 

* 
Az egész világon híressé és közismertté vált Pilátus 

kérdése: "Micsoda az igazság?" Pilátus első és egyben 
alapvető tévedése, amelyből mind a többi tévedése 
származott, éppen az, hogy így kérdezte: "Micsoda az 
igazság?" 

A kérdés ilyen szövegezése mutatja, hogy milyen 
végzetes csődbe jutott az igazságot kereső ember általá
ban. Éltek a földön bölcsek, akik álmodoztak az iga
zságról. Éltek zsarnokok, akik azt hitték, joguk van 
igazságot csinálni és azt kinyilatkoztatni. Ezek rend
szert rendszerrel állítottak szembe, és egymással folyta
tott vitáikban olyan ellentéteket támasztottak az igazság 
körül, hogy az emberek ezekbe egészen belezavarodtak 
és belefáradtak. Vagy egyenesen még azt is kétségbe 
voriták, hogy egyáltalában van igazság. Az ellenkezője 
felől talán senki se kételkedett az egész föld hátán. Mert 
az igazságtalansággal az emberek naponként találkoz
tak. Sohasem találkoztak azonban az igazsággal. 

Te azt mondtad Pilátusnak: 
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"Én király vagyok. Azért születtem és azért jöttem a 
világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. " 

6 tehát most találkozott az igazsággal. 
Amióta Te itt jártál a földön, azóta kérdést helyesen 

csak így szabad föltenni: kicsoda az igazság? így kellett 
volna Pilátusnak is kérdeznie, miután Veled találkozott, 
és kijelentésedet hallotta. Meg kellett volna hajolnia az 
egyetlen lehetséges felelet előtt: az igazság Te vagy! 

* 
"Én király vagyok... Mindenki, aki az igazságból 

való, hallgat az én szómra. " 
Olyan tekintéllyel mondott kijelentésed ez, mint min

den más szavad is volt. Ez akijelentő mondatod kérdéssé 
éleződött, és úgy szegeződött neki Pilátusnak. Afelől 

semmi kétség nem lehet, hogy T e az igazság országának 
örök királya vagy. Az ellenben nagyon is kérdéses, hogy 
vajon Pilátus polgára-e az igazság országának, és hogy 
hallgat-e a szóra, melyet királya mond. Hű alattvaló-e? 

Pilátus jó ideig adós maradt a felelettel. Vagy talán 
valami válaszféle akart volna lenni az az erőtelen kísérlet, 
melyet szabadon bocsátásod érdekében tett? 

Éppen ez a kísérlete támasztott kellemetlen bonyodal
mat. A főpapok leplezetlen, nyers gorombasággal neki
támadnak: "Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a csá
szár barátja!" Ebben kétségtelen fenyegetőzés rejtőzött. 
Pilátusnak nekiszegeződött most már a második kérdés 
is: hű alattvalója vagy-é a császárnak? 

A két kérdést szöges ellentétben állónak érezte. 
Talánjoggal. 
A föld látott már sok olyan uralkodó t - zsarnokot -, 

aki semmiképpen nem tűrte, ha valamely alattvalója az 
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igazsághoz is hű szeretett volna lenni. Amit a történe
lemből tudok, az azt mondja, hogy Tibérius császár is 
ilyen zsarnok volt. 

Pilátus mérlegelni kezdett: 
A császárnak való engedelmesség számomra kenye

ret, megélhetést és boldogulást jelent. Ez pedig az első. 
Ez a legfontosabb. 

Az Igazság Királya előtt is meghódoini - óh igen, az 
valamikor ifjúságom idején színes, szép álmom volt -
most azonban már fényűzés. Ezt nem engedhetem meg 
magamnak. Nem telik rá. 

Mérlegelését így elvégezve, a két kérdésre egyszerre 
válaszolt. Nem szóval. Magatartásával. És ez a válasza a 
Te kérdésedre nemleges volt, a főpapok kérdésére 
igenlő. 

URAM! 
Én mindennapi életemet itt élem, ahová akaratod ren

delt. Nem törekszem arra, hogy ezekben a sorokban, 
melyek segítségével Veled bizalmasan beszélgetek, tör
ténelmi elmefuttatást végezzek. Azért a jeruzsálemi 
helytartói palotából egyenesen ide jövök vissza, az én 
világomba. Itt ma torz - és töredék - igazságocskákat 
egészen a megúnásig hangoztatnak. Igaz, hogy még eze
ket sem veszik komolyan. Az Igazságot azonban kizár
ják a ma életéből. Hiszen kizárnak Téged. A Te igazsá
godat ma már azzal sem tisztelik meg, hogy fényűzésnek 
minősítenék azt. Pilátusnak még az volt. Ma átkot szór
nak rá és szidalmazzák. Káros álomitalnak mondják. 

Közkeleruvé vált a végzetes tévedés, amely szerint az 
ember akkor szolgálhatja legjobban hazáját, ha az igaz
sághoz hűtlenné válik. 

Uralkodók ilyen alattvalókat keresnek és ilyeneket 

112 



nevelnek, az alattvalók pedig sietnek ezt az igényt kielé-
gíteni. 

* 
Azt tudta Pilátus, hogy őt azért rendelté k Jeruzsá

lembe helytartónak, hogy itt igazságot szolgáltasson. 
Azt viszont érezte, ha a Te ügyedben ellened foglal állást, 
akkor ezt csak igazságtalanság árán teheti meg. Kényel
metlen helyzetbe jutott tehát. Azt gondolta, a legoko
sabb dolog, ha megpróbál kibújni ebből a kellemetlen 
helyzetből. Ezért van tele ez az egész történet egy kísér
letsorozattal, hogy szabaduljon ettől az ügytől. Szerette 
volna magát Tőled egészen elszakítani, úgy, ahogyan 
felesége is üzente. Amikor ez semmiképpen sem sike
rült, akkor - milyen jellemző emberi módon -legalább a 
felelősséget igyekezett másokra hárítani: "Artatlan 
vagyok ez igaz ember vérétől." Még ezt sem érezte elég
nek, hanem szükségesnek látta, hogy egy színpadias, jel
képes cselekedettel is tisztázza magát. Ezért hozatott a 
jelenet végén vizet, hogy a kezét megmossa. 

Vak ember! 
URAM! Tőled senki el nem szakíthatja magát. 
Amíg keresztyénség lesz a földön, és amíg keresztyén 

templomokban hitvallást mondanak - tehát nyilván az 
idők végéig -, mindig együtt fogják emlegetni a Te igaz
ságtalan szenvedésedet Pilátus nevével. 

A lelkiismeret hangját sem lehet elnémítani, még ha -
amint ez Jeruzsálemben történt - egész tömeg ember 
fogadkozik is, hogy a történtekért a felelősséget magára 
veszi. Vízzel is csak a külső emberünket rakhat juk 
rendbe. De beszennyezett lelkiismeretét még soha senki 
vízzel tisztára mosni nem tudta. 

Te, URAM, országod törvényévé azt tetted, hogy az 
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ember annyi felelősséget és annyi szolgálatot vállaljon 
magára, amennyit csak elbír a válla. Vagy helyesebben 
szólva: vállaljon minden kötelességet és felelősséget, 
melyet Isten rendelt ki számára. Aki megfutamodik, 
vagy kibújni igyekszik, az Téged tagad meg. 

* 
Pilátust megtévesztette a helyzetkép is, mely eléje tá

rult. 
A palotán kívül ott hangoskodnak a főpapok. Sokan. 

Lehet, hogy egyszerre ennyit még nem látott együtt 
máskor. Sőt, amikor kint járt náluk, azt is látta, hogya 
főpapok mögött egészen számottevő sokaság sorakozott 
fól. Nem becsülte nagyon sokra ezt a gyülevész népsé
get, de annak ordítása mégis csak hatásos volt. 

Pilátus beleesett abba a szokásos emberi tévedésbe, 
amely szerint az igazság bizonyára ott van, ahol a 
nagyobb tömeg van. Elhitette magával, hogya győze
lem reménységével szállhat szembe az igazsággal. Vagy 
legalábbis elmellőzheti az igazságot. Ó is - mint később 
nagyon sok sorstársa - csak későn vette észre, hogy aki 
az igazság ellen küzd, olyan hatalom ellen tusakodik, 
amely erősebb nála, és erősebb a vele tartó tömegeknél 
IS. 

* 
így jött el azután szükségszerűen az az időpont, ami

kor a sodródó Pilátus elhatározta magát arra, hogy Veled 
szemben az erőszak eszközéhez nyúl. Egyelőre ugyan 
még úgy hiszi, hogy nem kell a főpapok által követelt 
eszközhöz, az erőszakos halál eszközéhez nyúlnia. Ezért 
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ezt most még el is utasítja. Azonban az erőszak eszközét 
mégiscsak használja: megostoroztat. 

Tévedés pedig azt hinni, hogy az igazsággal szemben 
alkalmas eszköz az ostor, vagy a halálos ítélet, egyszóval: 
az erőszak. 

Tagadhatatlan, hogy erőszakkal sok mindent el lehet 
érni. Az ellenkezőjét állítanom azt jelentené, hogy becsu
kom szememet a valóság előtt, és elfeledkezem számta
lan tapasztalatról, mely személyesen érintett. Az erő
szakkal el lehet érni azt, hogy Te, URAM, a keresztre 
kerülsz. El lehet érni, hogy híveid tömegei vérftirdőbe 
fúlnak. 

Csak éppen azt az egyet nem lehet elérni, hogy az igaz
ság megszűnjék igazságnak lenni. 

Minden befejezett üldözés után ellenfeleid a legköze
lebbi útfordulónál pontosan a Te igazságoddal találják 
szembe magukat. Pedig meg voltak győződve arról, 
hogy azt végleg megölték. 

Ha a szoros összeftiggésből most egy kissé ki is szakí
tom magamat, mégis úgy érzem, hogy éppen a Te iga
zságod követeli meg tőlem, hogy ezt a kérdést megnéz
zem a visszájáról is, vajon az is igazolja-e a most mon
dottakat? 

Te így szóltál Pilátushoz: 
"Ha e világból való volna az én országom, akkor az én 

szolgáim harcoltak volna." De már ez előtt a nyilatkoza
tod előtt is - az Olajfák-hegyén - hüvelyébe parancsoltad 
Péter kardját. És most, Nagypéntek hajnalán ennek a 
meggyőződésednek minden következményét le is 
vontad. 

Egyházad szolgái - fájdalom - a történelem folyamán 
nem húztak ilyen félreérthetetlenül világos határvonalat. 
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Pedig: ha az erőszak használhatatlan eszköz a Te iga
zságod ellen, akkor éppen annyira használhatatlan esz
köz igazságod mellett is. 

Ráadásul még tilos is. 

* 
Közéd és a bírói székben ülő Pilátus közé odafurako

dott a hazugság. Nagy hévvel szólaltatta meg ellened 
való vádjait: fólIázítod a népet, tiltod a császár által meg
követelt adó fizetését, királly á teszed magadat. 

Ha kevés meggyőződéstől vezettetve is, de Pilátus 
ellenállás nélkül tűrte, hogy a hazugság bekösse a sze
mét. Engedte, hogy ezek a vádak érvényesítsék hatásu
kat. Peredben a látszat legalábbis azt mutatja, mintha 
igazságodon diadalt vett volna a hazugság. Hiszen ilyen
féle indokolással hurcoltak végül is a keresztfára. 

Azóta a legegyszerubb bibliaolvasó ember is meg 
tudja állapítani az ellened hangoztatott vádak tarthatat
lanságát. A hazugság úgy találta ki őket. 

A hazugságról is ugyanaz áll, mint az erőszak alkalma
zásáról. Kétségtelen, hogy a hazugságok végzetesen 
sokat árthatnak. Összetörhetik az ember becsületét. De 
ennek ellenére is minden időre tévedés marad azt hinni, 
hogy a hazugság örökre, vagy csak tartósan is leplezetlen 
maradhat, amikor szembekerül az igazsággal. Veled. 

* 
Pilátus kérdéséből: "Micsoda az igazság?", még arra is 

következtetek, hogy ő talán kész lett volna elfogadni egy 
olyan igazságot, melyet teljesen tisztázva, kialakítva, 
kézzelfogható formában odahelyeznek az ölébe. 

Vagy egyszerűbben szólva: elfogadta volna, hogy Tc 
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az Igazság Királya vagy, ha ezt külsőleg is megmutattad 
volna neki. Ha hatalmad úgy jelent volna meg, amiből 
megértheti, hogy Te fölötte állsz még a római császárnak 
is. Ha válladról drága palást hullámzott volna egészen a 
földig. Ha kíséretedben erődet hirdető fegyveres gárda 
járt volna előtted, melletted és utánad. Ha diadalmenet 
élén haladtál volna. Ha egyetlen szemöldökrándulásodat 
fullajtárok lesték volna. 

Látod, URAM, most vetődik fel bennem a kérdés, 
miért is mondtam olyan bizonytalan hangon, hogy 
ebben az esetben Pilátus talán elfogadta volna igazságo
dat. Bizonyosan! Minden kétséget kizáróan bizonyosan 
elfogadta volna! Mert ami Pilátusból meglátszott, ami
kor életére és gondolkozására Isten világosságának 
fénycsóvája hullott, abból egészen világos az, hogy 
hódolattal elismert volna Téged. Meggyőződésből-e 

vagy anélkül - de elfogadott volna. Úgy gondolom, 
hogy azért inkább csak úgy meggyőződés nélkül. 

A Pilátus-embereknek nincsen meggyőződésük. 
De hát a baj éppen ebben a sok "volná"-ban rejlett. Az 

igazság nem kézzel fogható anyagi érték. A lélekre tarto
zik. Ezért nem látható tisztázottan, kialakíva, és ezért 
nem tapintható. 

Te, URAM, a lehető legritkábban jelensz meg az 
embereknek mennyei dicsőséged től övezetten, királyi 
méltóságod öltözetében. Ezt a megjelenésedet Te az 
idők végére ígérted. Amikor majd országodat is nyil
vánvalóvá teszed. Addig leginkább ugyanúgy jelensz 
meg, mint akkor is megjelentél, amikor a földön jártál. 
És úgy, ahogyan sok tanításodban is megmondottad. 
Megjelensz egyszer egy segítségre szoruló gyermek 
alakjában. Máskor a jerikói út mellett leütött ember alak-
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jában. Megjelensz úgy, hogy kezedet rab bilincs szorítja 
össze. Megjelensz jogfosztottak, ruhátlanok, éhezők, 

szolgaságba igázottak jajkiáltásában, nyomorában, égő 
szemében. Csaknem mindig úgy jelensz meg, mint aki 
szegény és alázatos. De sohasem jelensz meg gőggel. 
Sohasem érzéketlen gazdagságban. 

* 
így találkozott az Igazság Királya alattvalójával. 
Emberi történelmünk egyik legszomorúbb órája ez. 

Ennek az órának méhéből születtek meg mindazok a 
szomorú döntések, melyek föltűnően hasonlítanak a 
jeruzsálemi döntéshez, és amelyeknek a nemzedéksora 
nem szakadt meg máig sem. 

Pilátusnál valamennyire még menthető az, hogy rossz 
sorrendet alkalmazott, amikor mérlegelte, kinek tarto
zik elsősorban hűséggel: az Igazság Királyának-e, vagy 
földi uralkodójának. Úgy látom, URAM, e történetből, 
hogy Te találtál is számára bizonyos mentséget. 

Nehezebb azonban azt megérteni, ha keresztyén 
emberek döntenek helytelenül ebben a kérdésben. 

Te, URAM, jól tudtad, hogya mennyei polgárságra 
hivatott keresztyén ember, amíg itt él a földön, addig 
valamely földi ország polgára is. Tudtad azt is - mert 
hiszen jól ismered az embert -, hogy keresztyén híveid 
közül sokan abba a veszedelembe jutnak majd, hogy 
értékcserét végeznek. Evangéliumodban ezért mondtad 
meg követőidnek olyan félreérthetetlenül: "keressétek 
először Isten országát és annak igazságát!" A többi kér
dés felől aggodalmaskodókat pedig biztosítottad, hogy 
"ezek mind megadatnak nektek". Az első tehát Isten 
országa és annak igazsága. Minden más csak ezután 
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következhet. Keresztyéneknek azért nagyon jól kellene 
tudniuk a sorrendet. 

S ha evangéliumodból ezt nem értették meg, vagy 
meg sem figyelték szavadat, akkor az élettapasztalatból 
kellett volna megtanulniuk ugyanazt az igazságot. Mert 
vaknak kell annak a keresztyén embernek lennie, aki 
nem látta meg: amikor minden egyebet előbb kerestünk, 
mint Isten országát és annak igazságát, akkor természe
tesen nem találtuk meg Isten országát, ellenben minden 
egyeben minden egyebet is elvesztettünk. Mindent! 

Itt élek most, URAM, egy nép között, amelynek 
mindene elveszett. Esdekelve kérlek, fordíts ránk olyan 
időt, amikor Veled megnyílik számunkra az újrakezdés 
lehetősége. És akkor segíts minket, megtévedt keresz
tyéneket a helyes, az általad előírt sorrendet követnünk. 
Először Isten országát! Először Téged, az Igazság Kirá
lyát. 

A többit azután nyugodtan Rád bízhatjuk. 
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JÉZUS HERÓDES ELÓTT 

Mikor Pilátus azt mondta a főpapoknak és a sokaságnak: 
"Semmi bűnt nem találok ez emberben" - azok mindjobban 
erősködtek és így szóltak: 

- A népet flllázítja tanításával egész júdeában, elkezdve 
Galileától mind idáig. 

Pilátus ezt hallva, megkérdezte, hogy ez az ember Galileá
ból való-é? És amikor megtudta, hogy Heródes hatósága alá tar
tozik, elküldte őt Heródeshez, aki azokban a napokban szintén 
jeruzsálemben tartózkodott. 

Mikor Heródes meglátta jézust, igen megörült, mert már 
régóta kívánta őt látni. Sokat hallott ugyanis jeló1e, és remélte, 
hogy majd láthatja valamilyen csodáját. Bár sok beszéddel kér
dezte, semmit semfelelt neki. 

Ott álltak a főpapok és az írástudók, és teljes igyekezettel 
vádolták őt. Heródes pedig katonáival együtt megvetéssel illette 
őt és kicsúfolta. Miután felöltöztették fényes ruhába, vissza
küldte Pilátushoz. 

Heródes és Pilátus ezen a napon barátok lettek. Azelőtt 

ugyanis ellenségeskedésben voltak egymással. 
Pilátus pedig egybegyűjtötte a főpapokat és a főembereket, és 

így szólt hozzájuk: 
- Idehoztátok hozzám ezt az embert, mint aki a népet félre-
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vezeti. ime, én előttetek kivallattam, de semmi olyan bűnt nem 
találtam benne, amivel őt vádoljátok. Heródes sem találta őt 

bűnösnek, hiszen visszaküldte őt hozzánk. Láthatjátok hát, 
hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett. Azért meg
vesszőztetem őt és elbocsátom. 

URAM! 
Szenvedésed történetében az egymást sűrűn váltogató 

jelenetek között ez a szakasz szinte el szokott siklani az 
emberek tekintete elől. Velem is többször megtörtént, 
hogy szemem átfutotta ugyan ezeket a sorokat, de egész 
érdeklődésemet az a kérdés kötötte le, mi történik majd 
Veled, amikor visszavezetnek Pilátushoz. 

Pedig nyilván kínod fokozódását jelentette számodra, 
amikor durván Heródes elé hurcoltak. 

Te mindig igen mélységesen megbecsülted és nagyra 
értékelted az ember méltóságát. Isten gyermekeinek 
méltóságát láttad meg benne. Fölfedezted ezt a méltósá
got azokban az emberekben is, akiket szokás volt meg
vetéssel illetni. Nem irtóztál a bűnösöktől, sőt fólkeres
ted őket. Hevesen megvádoltak Téged azért, mert a 
vámszedőkkel együtt asztal mellé telepedtél. Az egyik 
asszonyt is, aki bűnösen eltékozolta életének legdrágább 
értékeit, megszóIítottad, és eredményesen ébresztgetted 
benne Isten alvó gyermekét. Aztán bűnbocsátó kegyel
meddel igazabb emberi élet útjára indítottad el. 

Ezt a Heródest azonban (milyen szokatlan ez Nálad, 
URAM) "róká" -nak nevezted. Tehát nem embernek. 
Ezért erősödött meg bennem olyan nagyon az a meg
győződés, hogy a vele való kényszerű találkozásod igen 
keserű ürömcsepp lehetett szenvedésed kelyhében. 

* 
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URAM! 
Én ismerem ezt az embert! 
Vagy legalább is ismerem a ma élő Heródes-lelkű em

bereket. 
Ismerem ezt az embert, aki mások fölött állónak gon

dolja magát, királynak nevezteti magát. Igényt támaszt 
arra, hogy korlátlan hatalommal dönthessen mások 
jóléte vagy nyomora, élete vagy halála fölött. Legural
kodóbb vonása mégis a rabszolgalelkület. 

Országát hódítók tartják megszállva. Népét rabigába 
döntötték. Ennek az agyonsanyargatott népnek vérét
verítékét kipréseli uralkodója, így építtet új fővárost, és 
azt hízelkedve a leigázó zsarnok nevéről nevezi el (Tib é
riás). Mivel azonban attól tart, hogy egyetlen ilyen 
hízelgő hűségnyilatkozat nem eléggé meggyőző, azért 
nemzete történelmének meggyalázásával a Genezáret 
tavát is - melyet pedig végeláthatatlan nemzedékek ezen 
a néven neveztek - nem sok szellemi megerőltetéssel 
ugyancsak a hódító császárról nevezteti (Tibériás-tava). 
És nem érzi még meg azt sem, hogy ebben az eljárásban 
mennyi az ízléstelenség. 

Ismerem ezt az embert, aki a befolyásos udvarokat 
sorban látogatja, hogy ravasz számítgatással itt keressen 
magának élettársat. Amikor végül megtalálja, az 
asszony segítségével rangját öregbíti és vagyonát meg
növeli, de mihelyt ezt a célját elérte, haladéktalanul el is 
űzi magától asszonyát. 

Ismerem ezt az embert, aki féktelen gerjedezésében 
habzsolja a test minden kéjes élvezetét, törvénytelenül éli 
viszonyát az ágyasával, és perzselő szerelmének odaál
dozza még a lelkiismeret nyugalmát is. 

Ismerem ezt az embert, aki vakon, bután kijelenti, 
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hogy az ő dolgában még az Úristennek sincsen joga 
beleavatkoznia. S ha valaki mégis Isten megbízására 
hivatkozva és Isten nevében útjába mer állni, kíméletle
nül börtönnel válaszol. 

Ismerem a hetvenkedőt. Roncs ország kis roncsdarab
kájának ingadozó trónusán bizonytalanul ül. De amikor 
dús lakomáján a duhaj kicsapongás tetőfokát éri el, oda
ígéri a felét annak az országnak, amely nem is az övé. 

Ismerem az állhatatlan embert, aki még a saját szavát 
sem vette komolyan soha. Csak egyetlenegyszer hiszi 
azt, hogy királyi tisztségén - jaj! - csorba esik, ha a szaj
hának adott ígéretét be nem váltja. Ezért fejét véteti a 
prófétának, bár fojtogatott lelkiismerete minden erejével 
próbál tiltakozni az erőszak ellen. 

Ismerem a vacogó, megriadt, gyáva embert, aki Istent 
megvet, és vallást gúnyol, mégis, amikor képtelen babo
nák hírét suttogják a fülébe, reszket, mint a nyárfalevél és 
arcát még a színe is elhagyja. 

Ismerem ezt az embert, aki a bűnt bűnnel próbálja 
gyógyítani, és miután a prófétát lefejeztette, bérenceket 
fogad föl arra, hogy azok titkon megöljenek Téged, 
URAM! 

Ismerem ezt az embert, akinek nagyon hitványul 
eltöltött élete sQrán úgy rárakódott a lelkére minden 
szenny, hogy amikor Jeruzsálemben végül is találkozik 
Veled, megjelenésed már nem tudja csupasz r a lemeztele
níteni belsejét. Szeme képtelen fölismerni benned paran
csoló Urát, csak azért, mert rabbilincsek között állsz 
előtte. Nincs számodra semmi egyebe, csak az olcsó 
gúny. 

És ismerem, óh nagyonjól ismerem ezt az embert, aki 
gyűlölt ellenfelének is együttműködésre nyújtja a kezét, 
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mihelyt arról van szó, hogy meg kell akadályozni Isten 
szeretetének érvényesülés ét a földön. 

Igen, URAM, én feltűnően, kétségbeejtően sokszor 
láttam ezt az embert! 

* 
URAM! 

Te fölségesen zengő törvényt hirdettél népednek. És 
bilincseket szétfeszítő, szabadító evangéliumot hoztál 
mindenkinek, aki rabságából menekülni vágyódott. 
Isten üzenetének megszólaltatásában fáradhatatlan voltál 
még olyan esetekben is, amelyekről a mi emberi értel
münk azt mondta volna, hogy értelmetlen időpazarlás. 

Heródes előtt mégis hallgattál. Sem törvényt, sem 
evangéliumot nem szólaltattál meg előtte. 

Isten szent akaratát már korábban félreérthetetlenül 
tudomására adtad ennek az embernek. Heródes ezt az 
akaratot nem volt hajlandó elismerni. Ezért nem volt 
már többé számára evangéliumod. 

* 
Míg keresztfád alól Heródest nézem, könyörgéssel 

zárom szavamat: 
URAM! 
Engem tarts meg keresztfádnál. Testi és lelki kísérté

sekkel szemben oltalmazz meg.Ingadozásom idején hir
dess nekem szent törvényt, olyan kemény hangon, ami
lyen szükséges, hogy megállj ak. Bajomban és összetö
rettetésemben hadd hall has sam édes evangéliumodat. 
Akármint is, URAM, csak szólj hozzám! Ne hallgass! 
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JÉZUS VAGY BARABBÁS? 

Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a 
helytartó a sokaság kedvéért. Akit akartak. Volt pedig egy 
Barabbás nevű ember, aki együtt volt megkötözve azokkal a 
lázadókkal, akik egy lázadás alkalmával gyilkosságot követtek 
el. A sokaság kiáltozva kérle, hogy tegye meg, amit mindenkor 
meg szokott tenni. 

Pilátus így felelt: 
- Aka/játok-e, hogy elbocsássam nektek a Zsidók Királyát? 
Mert tudta, hogyafőpapok irigységből adták őt kézre. 
És amíg az ítélőszékben ült, felesége üzenetet küldött neki: 

"Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába, mert sokat szenved
tem ma álmomban őmiatta. " 

A főpapok és a vének pedig rábeszélték a sokaságot, hogy 
Barabbást kérjék ki, jézust pedig veszítsék el. A helytartó meg
kérdezte: 

- A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam 
nektek? 

Aztfelelték: 
- Barabbást! 
Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna Jézust sza

badon bocsátani: 
- Mit cselekedjem hát jézussal, akit Krisztusnak hívnak? 
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Mindnyájan aztfelelték: 
- Feszíttessék meg! 
Pilátus harmadszor is megkérdezte: 
- Mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam 

benne. Megvesszőztetem őt és szabadon bocsátom. 
Azok pedig nagy fennszóval sürgették, hogy feszíttessék 

meg, és szavuk erőt vett. Pilátus pedig eleget akart tenni a soka
ságnak, és elbocsátotta nekik Barabbást, aki lázadásért és gyil
kosságért vettetett tömlöcbe. Jézust pedig megostoroztatta. 

URAM! 
Jelentéktelen ellentétek esetében is szokásos a mondás: 

"Ezt a kettőt nem lehet egy napon említeni sem. " 
Soha olyan éles ellentét nem volt a földön, mint Te és 

Barabbás. Szenvedéstörténetedben mégis ilyen szorosan 
egymás mellé állítottak kettótöket. 

Barabbásról ez van megírva: 
"Gyilkos volt." 
Rólad pedig: 
"Szertejárt és jót tett mindenkivel." 
Újra nyugtalanít a gondolat, hogy az emberek általá

ban, és közöttük a keresztyén emberek is, eltompult 
érzékkel néznek erre az ellentétre. Gyermekségük ideje 
óta hallották a történetet a választástételről Jézus és 
Barabbás között. És az nagyon jól van, hogy hallották. 
Akiknek drága keresztyén hitük, azok azt is tudják, hogy 
ennek így kellett lennie. Isten maga látta ezt elkerülhetet
lenül szükségesnek az ember megváltásához. Én is így 
tudom és így vallom. Most mégis az a kérés kívánkozik 
ki belőlem hozzád, URAM, teljes világosságban és teljes 
megdöbbentő erejében engedd meglátnom ezt az ellen
tétet közötted és Barabbás között. Hadd álljon előttem 
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tisztán, hogy ellenségeid milyen vérengző gyűlölettel 
törtek elpusztításodra. Milyen szánalmasan vak és gyáva 
volt Pilátus, akinek a kezébe volt letéve a földi igazság
szolgáltatás kötelessége. És engedd látnom, hogy 
milyen megdöbbentően megbízhatatlan a néptömeg. 

* 
A főpapok próbálták elhitetni a pogány felsőbbséggel 

és a vezetésük alatt álló néppel, hogy amit tesznek, azt a 
szent Isten törvénye iránti buzgóságtól vezéreltet ve 
teszik. Sok magyarázatot hallottam már, és sokat olvas
tam komoly teológiai művekben arról, hogy ők ezt az 
ellened indított hajszát szent hivatásukból folyó köteles
ségüknek érezték. E magyarázatokat sohasem találtam 
meggyőzőeknek. Nem győztek meg, mert ellentmon
danak annak, amiről evangéliumodban olvasok. Te 
tudod, URAM, hogy tanításaidat mindig nagyon sze
rettem olvasni. Nemcsak azokat a részeket, ahol fölsza
badítóan boldogító mondataiddal találkoztam. Te 
tudod, milyen sokszor olvastam a Máté írása szerint való 
evangélium 23-ik fejezetét - büntető prédikációd e meg
döbbentő mondatait. Nemcsak azért olvastam el sok
szor ezt a fejezetet, mintha kéjelegni akartam volna az 
ostorcsapásokban, melyek ott a farizeusokra hullanak. 
Mindenekelőtt a saját egyházi szolgálatom érdekében 
olvastam. Önvizsgálat vágyávalolvastam. Sok hálával is 
tartozom Neked azokért a mondatokért. De most, hogy 
üldözőiddel állok szemtől szembe, éppen azok a monda
taid, melyeket e bibliai fejezet őrzött meg, lehetetlenné 
teszik számomra annak az állításnak az elfogadását, hogy 
a főpapok és az írástudók a törvény iránti túlbuzgóságtól 
hajtva törtek halálodra. Te őket képmutatóknak nevez-
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ted, nem pedig buzgó törvénytisztelőknek. Neked van 
kétségtelenül igazad. Ezek az emberek a kegyességnek és 
a buzgóságnak csak a képét mutatták. Pilátus felé is és 
népük felé is. De ez a buzgóság nem volt meg bennük. 
Főpapok és írástudók, a főtanács tagjainak igazi arca 

éppen a közted és Barabbás között fönnálló ellentétben 
mutatkozik meg legjobban. 

Jézus vagy Barabbás? 
E kérdés fölött elsősorban nekik kellett dönteniük. És 

erről a döntésükről azt olvasom ma: "a főpapok és a 
vének pedig rábeszélték a sokaságot, hogy Barabbást 
kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el". 

Barabbás! Hát persze, hogy bűnös volt. Ezt ők sem 
tagadhatták. Az ószövetségi törvény szerint - melynek a 
tekintélyét állítólag olyan buzgón féltették - Barabbás
nak meg kellett volna halnia. Mégis, egyetlen szóval 
nem tiltakoznak a bűnös szabadon bocsátása ellen. Sőt 
előmozdítják azt. Igaz: Barabbás gyilkos volt. De ez 
talán nem is olyan nagy baj, hiszen Barabbás mást gyil
kolt! 

Te ellenben, URAM, bármennyire bűntelen voltál is, 
bármennyire volt is egész életed Isten szent akaratának az 
egyetlen megvalósítója - útjában álltál önző érdekeik
nek. Veszélyeztetted tekintélyüket és talán anyagijólétü
ket is. Ezek az emberek Veled kapcsolatban saját szemé
lyükben voltak érdekelve. Éppen az ő útjukban álltál. 

Nem! Ezek nem voltak kegyes életű papok! Gyilko
sok voltak! Barabbás cimborái! 

* 
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Pilátusban, a hatalom képviselőjében gerinctelen 
gyáva eszközükre találtak a főpapok. Pilátus kötelessége 
a földi igazságszolgáltatás gyakorlása volt! 

Pártatlanul megállapíthatta - és ezt meg is tette -, 
hogy Barabbás bűnös, Te pedig ártatlan vagy. 

Bíró számára ennél tisztább helyzet el sem képzelhető. 
Pilátus mégis a leglehetetlenebb eszközhöz nyúlt. 
Kegyelmet óhajtott gyakorolni. Az igazságszolgáltatás 
helyett az irgalmazás útját akarta járni. 

URAM! 
Te evangéliumodban roppant nagy hangsúlyt helyez

tél az irgalomra. Megrettent emberszíveket azzal csende
sítettél el, hogy tudomásukra adtad: Isten irgalommal 
van irányunkban. Amerre jártál, magad is mindenütt 
osztogattad Istennek ezt az irgalmát. A keresztyén élet 
egyik legerősebben hangsúlyozott törvényét is éppen az 
irgalmas lelkületben írtad követőid elé. Milyen meggyő
zően is beszéltél erről abban a példázatban, amely elítéli 
az irgalmatlan szolgát. Milyen komoly tekintély csendül 
abban a mondatodban, melyet a hegyoldalon mondot
tál: "Legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei Atyátok is 
irgalmas. " 

De azt az evangéliumokban még sehol sem olvastam, 
mint a Te tanításodat, hogy az irgalmasság helyettesít
heti az igazságot. Nem is olvashattam, mert Te ezt soha 
nem mondottad. Egészen más az igazság, és egészen más 
az irgalom. 

Ezt Pilátusnak is tudnia kellett. Amikor tehát a meg
kegyelmezés eszközéhez nyúlt, egészen lehetetlen 
dologra vállalkozott, és egyben veszedelmes útra lépett. 
Önmaga alatt is fűrészelte a fát. Mert hiszen ezzel ő maga 
ütötte agyon sokat hangoztatott saját állítását a Te ártat-
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lanságodról. Hogy tudniillik benned bűnt nem talált. 
Mert ezzel Téged bűnösnek bélyegzett. 

Kegyelmet csak bűnösnek lehet adni. 
Az ártatlannak igazságot kell szolgáltatni. 

* 
Szenvedéstörténeted híradása megemlékezik Pilátus 

feleségének álmáról is. Az álom közeli rokona a sejte
lemnek és a lelkiismeretnek. Isten szükség esetén ezt is 
szolgálatába tudja állítani. És gyakran használja olyan
kor, amikor pásztorhangjának meghallására nem talál 
még érzékeny fülekre. Pilátus esetében még az álom üze
netével sem érte el Isten az igazságszolgáltatásra kötele
zett bíró lelkiismeretét. 

* 
És a néptömeg? 
Mielőtt a földön jártál, a néptömeg hangulata sok 

nemes embert küldött száműzetésbe, vagy halálba, és 
sok gonosztevőnek adott szabadságot, vagy éppen ural
kodói trónust. Ezt a szokását a tömeg meg tartotta ittjár
tad után is. Maradt tehát, ami volt: megbízhatatlan 
tömeg. 

Egyetlenegyszer történt meg, hogy az embereket 
megkérdezték, mit óhajtanak tenni azzal, aki folt nélküli 
és szent volt, aki Isten dicsőségét hordozta magán, és 
akkor az emberek azt válaszolták: "keresztre vele!" 

Sokszor hallottam a kérdést, hogy ez a nagypéntek 
hajnalán egybefutott csőcselék ugyanazokból az embe
rekből állt-e, akik virágvasárnapon hozsannázással és 
pálmaágakkal fogadtak Téged. Ezt a kérdést nyilván 
soha senki nem fogja eldönteni. Könnyen lehet, hogy 
ezek egészen más emberek voltak. Hiszen éppen cle-
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gendő hűhó ra éhező ácsorgó ember Iehetett akkor az 
ünneplő ország fővárosában. 

De a kérdés eldöntése nem is fontos. Mert ha a csőcse
lék minden egyes tagja más volt is, mint a virágvasárnapi 
tömegben résztvevő emberek, ez semmiképpen sem 
jelenti azt, hogy képtelenség volna még csak föltételezni 
is, hogyahozsannázók öt nappal később a halált követel
jék Rád. Ha ezt a lehetőséget tagadnám, akkor gyökere
sen ellentétbe kerülnék azzal, amit a történelem a néptö
megekről, a csőcselék ről tanít. Márpedig a történelem 
azt mondja, hogy a forradalmi Barabbás mindig számít
hat a nép kegyére, de a rendet biztosító Krisztusra hama
rosan ráunnak a tömegek. A világ szemében a bűnös 
Barabbás mindig érdekes. Izgatja az emberek képzeletét. 
A bűnbánatot követelő Krisztust azonban nagyon gyor
san tűrhetetlennek érzik. A menedéket kereső Barabbá
son a hangulatokhoz igazodó néptömeg megindul, és 
védelmet ad neki. A megtörhetetlen erejű Krisztus azon
ban gyakran beleütközik a néptömeg gyűlöletébe. Ha 
tagadnám a lehetőségét annak, hogy ugyanazok az 
emberek vannak jelen, mint virágvasárnap, akkor ellen
tétbe jutnék mindazzal is, amit saját szememmel láttam, 
amit még egyházadban is láttam. 

URAM! 
Mi embereket neveltünk föl, támogattunk, tanítot

tunk a Te nevedben. Szereteted indításának engedtünk, 
és úgy tartottunk fönn árvaházakat, szegények otthonát, 
öregek menedékét, gyógyítottunk, tápláltunk, fölru
háztunk, iskoláztattunk, alkalmaztunk embereket. Tud
tukra is adtuk, hogy gondoztatásukat nem a mi embersé
günknek köszönhetik, hanem kizárólag a Te szereteted
nek. Ezek az emberek áldották a Te nevedet. Saját 

131 



ftilcmmel hallottam, amint Téged áldottak azért, hogy 
evangéliumod hatalmával emberséges életre segítetted 
őket. 

Közülük sokat - ellenfeleid táborában látunk ma. 
Az ordítozó tömegekhez csatlakoztak. 
Barabbást választották. 
Bizony, URAM, a Te szenvedéstörténetednek még 

nincsen vége. 



TÖVISKORONA 

Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust az őrházba, és oda
gyűjtötték hozzá az egész csapatot. Levetkőztetve őt, bíbor
palástot adtak rá. Tövisből koronátfontak, és afejére helyezték, 
jobb kezébe nádszálat adtak. És térdet hajtva előtte, csúfolták őt, 
és ezt mondták: 

- Üdvözlégy, zsidók királya! 
Amikor megköpdösték, elvették tó1e a nádszálat, és a fejét 

verdes ték vele. 
Ezután Pilátus újra kiment a néphez, és így szólt: 
-ime, kihoztam őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem 

találtam benne semmi bűnt. 
Kiment azért Jézus a töviskoronát és a bíborköntöst viselve. 
Pilátus pedig így szólt: 
- ime az ember! 
Mikor a főpapok és a szolgák meglátták, kiáltozni kezdtek: 
- Feszítsd meg! Feszítsd meg! 
Pilátus azt mondta nekik: 
- Vigyétek el őt és feszítsétek meg ti, mert én nem találok 

benne bűnt. 
A zsidók így feleltek neki: 
- Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg 

kell halnia, mivel az Isten Fiává tette magát. 
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Mikor Pilátus ezt meghallotta, még jobban megrémült. Újra 
bement a törvényházba, és így szólt jézushoz: 

- Honnan való vagy te? 
Dejézus nemfelelt neki. 
Akkor Pilátus így szólt hozzá: 
- Nem felelsz nekem? Nem tudod, hogy nekem hatalmam 

van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy sza
badon bocsássalak? 

jézus ezt válaszolta: 
- Nem volna rajtam semmi hatalmad, ha felülről nem adatott 

volna neked. Azért annak nagyobb a bűne, aki kezedbe adott 
engem. 

Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. De a 
zsidók kiáltozták: 

- Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja! Ha 
valaki királly á teszi magát, ellene mond a császárnak! 

Mikor Pilátus e beszédet hallotta, kivezettette jézust, és leült 
a törvénytevő székbe, azon a helyen, melyet kőpadolatnak hív
tak, zsidóul: Gabbatának. És így szólt a zsidókhoz: 

-ime, itt a királyotok! 
Azok kiáltoztak: 
- Vidd el! Feszítsd meg! 
Pilátus így válaszolt: 
- A ti királyotokat feszítsem meg? 
A főpapok válasza ez volt: 
- Nincs más királyunk, csak a császár! 
Mikor Pilátus látta, hogy semmit sem ér el, sőt a lánna csak 

fokozódik, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme lát
tára és így szólt: 

- Artatlan vagyok ez igaz ember vérétől! Ti lássátok! 
Az egész nép így felelt: 
- Az ő vére mirajtunk és magzatainkon! 
Erre nekik adta őt, hogy megfeszíttessék. 



URAM! 
Sokáig onzgettem egyemléklapot konfirmációm 

napjáról. Arról a napról, melyen a gyülekezet előtt elő
ször tettem Neked hűségfogadalmat. Mindaddig őriz
tem, amíg a világesemények föl nem dúlták gyermekko
rom otthonát. Akkor az otthonommal együtt ez az 
emlékem is elveszett. A konfirmációi emléklapon ez a Te 
ígéreted állt: "Légy hív mindhalálig, és néked adom az 
élet koronáját!" Annak, aki Téged hűséggel szeret, Te 
ezt a nagy ajándékot tartogatod. A száguldó évekkel 
mind erősebb bennem a vágyakozás, hogy kegyelmes 
kezedből egykor én is elfogadhassam ezt a koronát. 

Az a korona, melyet az ember Neked adott - viszon
zásul szeretetedért -, nem az élet koronája volt, hanem a 
halál koronája: a töviskorona! 

A keresztfa tövéből ma azt látom, amint fejedbe 
nyomják a töviskoronát, és vele véresen megsebeznek. 
Nézem a katonákat, a parancsolójukat: Pilátust, a háttér
ben pedig a főpapokat. Az a kérdés tör ki belőlem: érde
mes volt ezekért meghalnod? 

Téged ennek a kérdésnek a kísértő hatalma nem tudott 
megingatni. A szeretet művét végig be akartad teljesí
teni 

Töviskoronás URAM! 
Míg a vért serkesztő töviseket nézem, engedd meglát

nom azokat a töviseket is, melyek lelkeden halálos sebet 
ej tettek. 

135 



I. 

A most múlt karácsonyon távoli barátok tól díszes 
karácsonyi képeskönyvet hozott számomra a posta. 
Örömmel láttam meg benne Skandináviában élő hittest
véreim életéből annak a kedves népszokásnak a képét, 
hogy születésed örömünnepére hosszú póznára rozské
vét kötnek ki az ég madarainak. így az irántad érzett sze
retet melegét még az ég apró szárnyasai is megérzik. 

A Veled szemben érzett gyűlölet viszont még az 
embert is olyan bánásmódban részesíti, mintha állat 
volna. Karácsonykor az is eszembe jutott, hogya bör
tönben - mint általában szokás volt - a karácsonyesti 
vacsorát is úgy lökték cellám küszöbéhez, ahogyan a 
kutyának vetnek hitvány falatot. 

Pilátus Téged katonái kezébe adott. 
Ezek a katonák nem tudták, hogy Isten Fia vagy. 

Honnan is tudhatták volna? Hiszen ezt még azok sem 
tudták, akik életedet közelről látták. Tanítványaid is csak 
néha-néha sejtettek meg valamit. A sokaság, amely 
egyszerre nyomodba szegődött, máskor meg elfordult 
Tőled, még kevésbé jutott el tiszta látásig. A katonák 
pedig nyilván most látnak Téged életükben először. És 
az a környezet, amelyben látnak, valóban nem alkalmas 
arra, hogy ilyen körülmények között felismerhessék 
benned az Isten Fiát. 

Az nem bűnük, hogy nem hódoltak előtted, mint 
Isten Fia előtt, mert nem tudták, hogy az vagy. 

Egyet azonban nagyon jól tudtak: hogy ember vagy! 
Ezeknek a katonáknak a bánásmódja, beszéde, éles 

tövis volt koronádban. Megsebeztek vele. Ahogyan a 
tövisből font korona fölvérezte homlokodat, úgy, sőt 
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jobban megsebezte lelkedet ezeknek az embereknek 
egész föllépése. De csak megsebezni tudtak Téged. Be 
nem szennyezhettek. Te változatlanul maradtál, aki vol
tál: Isten szent Fia. Nincs egyetlenegy szó, nincs egy 
mozdulat, mely arra mutatna, hogy meg váltó szereteted 
csak egy pillanatra is megingott. 

Magukat viszont erősen beszennyezték a katonák. 
Az valóban bűnük, amit Veled, az emberrel tettek. 

Amikor Téged meggyaláztak, akkor benned az embert 
gyalázták meg. Önmagukat is. Arra bizonyára jól 
vigyáztak, hogya tövis még csak meg se karcolja a kezü
ket. Ember voltuknak azonban halálos sebet adtak. 
Ugyan mi maradt meg rajtuk az emberből? Úgy látom, 
hogy az evangélisták csak néhány mozzanatot jegyeztek 
föl abból, amit a katonák Veled tettek és Neked mond
tak. Azt hiszem, képtelenek voltak tollukra venni a szi
dalmakat, káromkodásokat, melyekkel Téged elhal
moztak ezek az emberségükből kivetkőzött pribékek. 

Vajon hogyan éltek ők, amikor ennek a napnak vége 
volt? Mi szavuk lehetett egymáshoz? Mit adhattak 
egymásnak, és mit igényelhettek önmaguk számára 
másoktól? Társaktól? Vagy felsőbbségtől? Cimborák
tól? Vagyellenféltől? Emberséget? Ugyan mijogon? 

URAM! Én úgy látom, hogy aki Téged meggyaláz, 
az eljátszotta ajogot ahhoz, hogy ember nevet igényeljen 
a maga számára. 

Ha Heródesről azt mondtam: ismerem ezt az embert
akkor most ugyanezt kell mondanom: ismerem ezeket a 
katonákat. 

Közéletünk nem volt tiszta beszédű akkor sem, ami
kor országunkat "keresztyén" országnak szerettük 
neveZnI. Nyilván ez volt az oka annak a sok emberhez 
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méltatlan jelenségnek is, amely miatt azt a múltat sem 
látjuk verőfényesnek. Ez volt az oka annak, hogy most 
sokszor bűnbánattól sajog a szívünk, ha akkori emlé
kein kre visszatekintünk. De Te azt is tudod - itt kereszt
fád tövében más összefüggésben ezt is elmondtam 
Neked -, hogy akkori világunkban volt őszinte odaadás 
és szeretet is irántad. Ha annyi nem is, amennyit keresz
tyén társadalomtól el lehet várni. De volt! És pontosan 
ugyanannyi volt az igaz emberség is. Az irántad való sze
retetből folyt, hogy voltak boldog emberek is. Hogy 
egyáltalában beszélni lehetett emberségről. Hogy hinni 
mertünk valami jobb jövőben. 

De amint szaporodott közöttünk azoknak a száma, 
akik példaképüket Pilátus udvarának katonáiban látták, 
mihelyt új meg új koronát fontak - megint csak szúró 
tövisből -, megint a Te fejedre, ugyanolyan mértékben 
szűnt meg az élet emberinek lenni. 

Vajon túlzok-e, URAM, vagy csak tehetetlenüljajve
székelek-e csupán, ha ma az egész országról azt 
mondom: 

Embereknek a lelke epekedik az után, hogy bizalmas 
szót válthassanak egymással, de szájukat lakattal zárja le 
az árulás. Legalább egy napnyi biztonságra vágyódnak, s 
ezt is megtagadja tőlük az örökös nyugtalanság. Száz
szor belátják, hogy életszükséglet a földön a megbízha
tóság, de éhesen maradnak, mert megbízhatóság helyett 
csalással találkoz~ak. Nincs közöttünk többször emlege
tett szó, mint a békesség. De ez szónál valóban nem 
több. A tett, az az örökös perpatvar, viszálykodás, ott
honokban is és a közéletben is. Búcsút mondott nekünk 
és elmenekült tőlünk a jóság, mert bilincseitől szabadul
tan, pusztító útján jár a bosszú. Egymás és a köz javát 
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óriás betűkkel fáIírjuk magasan az emberek feje fálött, 
épületek homlokzatára, de itt lent, ahol az élet folyik, itt 
egymás naponkénti károsítása folyik. 

Újra mondom, URAM, amilyen mértékben Te nem 
kellesz, olyan mértékben foglal helyet közöttünk az 
embertelenség. Valóban ma is, milyen jogon igényel
hetne emberiességet az, aki Téged vagy féktelenül, vagy 
gyáván, vagy titkon, vagy másként meggyaláz? 

Úgy látom, hogy e tövisszúrások nyomán újra kiser
ken homlokodon a vér. 

II. 

"Aki velem nincs - ellenem van." 
Ezt te mondtad, URAM! 
Te sohasem gondolkoztál tömegszámokban. Mindig 

az egyes embert kerested. Az egyest állítottad döntés elé: 
elfogad-e Téged, vagy megtagad. Akik melletted dön
töttek, azok mindig nagyon kevesen voltak. Aránylag 
kicsi volt minden időben azoknak a száma is, akik elle
ned foglaltak állást. A legtöbb ember a Te napjaidban is, 
és attól fogva máig, a közömbös semleges helyét kereste 
meg a maga számára. Hogy milyen nagy a Te hatalmad, 
URAM, azt abból látom, hogy milyen nagy dolgokat 
tudtál véghezvinni a kevés hűségessel. Néha egyetlen 
ember elégséges volt Neked, hogy általa evangéliumod 
fényét beleragyogtassad egy falu, egy ország, vagy egy 
egész világ életébe. Hatalmad erejével gyakran még 
ellenségeidet is meghódoltattad. Ellenben ügyednek, az 
evangéliumnak gátló különcei mindig azok voltak, akik 
nagy tömegben, közömbösen álltak az úton. Mi rend-
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szerint úgy számoltunk az egyházban ezekkel a közöm
bösökkel, mintha Veled volnának. Nyugalmasabb idők 
mintha igazolták volna is eljárásunkat. Csak most, ami
kor ellenfeleid tekintete nemcsak hűségeseidet figyeli, 
hanem még ezeket a közömbösöket is kutató szemmel 
vizsgálgat ja, most kényszerülünk tudomásul venni, 
hogy - mint mindenben - ebben is Neked van igazad: 
"aki velem nincs - ellenem van". 

* 
A közömbös semlegesek jellegzetes képviselője Pilá

tus. Nem akar tudni választástételről. És ezzel választott. 
Ellened döntött. Lelki fényképe későbbi társainak igazo
lókönyvecskéjébe nyugodtan elhelyezhető. 

Ezen a lelki fényképen a legerőteljesebben kiemelkedő 
vonás ez: első és egyetlen személy én vagyok. Nekem 
legyen biztos a kenyerem. Ha lehet, ez a kenyér legyen 
minél lágyabb és minél fehérebb. Ha mindenki más 
bajba jut is, csak engem kerüljön el a cselszövők 

figyelme. Számításaimat valahogyan a világért át ne 
húzzák. Csak rajtam nyugodjék meg a szeszélyes ural
kodó kegye. 

Az ilyen önzés teljességgel kizárja a hivatástudatot. 
Az ügyeket, melyekkel Pilátusnak foglalkoznia kel

lett, általában szükséges rossznak érezte. 
Akadhatott ugyan közöttük olykor-olykor egy ked

vére való ügy is. Az olyan ügy tetszett neki, amelyről 
határozott utasítást kapott a császártól, és ezért félreért
hetetlenül tudhatta, mi van a zsarnok kedvére. Ezekben 
az esetekben fényesen tudta igazolni szolgálatkész hű
ségét. 

Atvillan most a lelkemen egy pillanatra a gondolat, mi 
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lett volna akkor, ha a kiszámíthatatlan szeszélyű Tibérius 
császár hallott volna valami kedvére való dolgot Rólad? 
Mondjuk: megjelentették volna neki, hogy működésed 
az államügyre nézve a legkisebb mértékben sem látszik 
veszélyesnek. Ellenben sok keserűséget okozol az 
örökké nyugtalankodó jeruzsálemi főpapoknak. Akkor 
Tibérius esetleg küldött volna Pilátusnak valamiféle uta
sítást, hogy az általad támasztott mozgalmat támogassa 
az államhatalom minden rendelkezésre álló eszközével. 
Milyen túlbuzgósággal vállalta volna Pilátus ezt a fölada
tot! És milyen szörnyen kellemetlen lett volna ez Neked 
-URAM! 

A legtöbb ügy, amely Pilátus elé került, természetesen 
szürke ügy volt. Gépiesen intézte őket. Hivatásteljesítést 
ezek nem jelentettek neki. A helytartói tisztséggel járó 
kenyérért ezek apró részletfizetés ek voltak csupán. 

Voltak azután határozottan kellemetlen ügyek. Pilátus 
életében a legkellemetlenebb ügy ez a Te ügyed volt. 

Rosszindulat sem állíthatja, hogy Pilátus azonnal, kez
det kezdetétől ellenségesen fogadott Téged. Nem volt 
ellenséges. Pilátusnak ez nem volt bűne. Még csak nem 
is türelmetlen. Mikor a főpapok magukból kikelve, gyil
kos indulattal eléje hurcoltattak Téged, Pilátus időt szánt 
arra, hogy ügyedet megismerje. Ismételten meghallgat. 
Négyszemközt beszél Veled. Sőt, néha még ügyefo
gyott kísérletet tesz arra is, hogyellenfeleiddel szemben 
valamiféle védelmet nyújtson Neked. A roppant kelle
metlen az egész ügyben csak az volt, hogy azt nem tudta 
magában tisztázni: mi következménye lehet saját magára 
nézve a Veled való találkozásnak. Annyit sejt - sőt 

később a főpapok ezt nyíltan meg is mondják neki -, 
hogy ebbe a dologba be1ebukhat. 
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Közted és dühödt ellenfeleid között valahol a semleges 
középen próbálta megkeresni a maga helyét. Világért 
sem akart szembekerülni ezekkel a szenvedélyes ellenfe
leiddel, mert ezek bizony képesek beváltani fenyegeté
seiket! Ennek alighanem az lesz az ára, hogy az igazság 
sérelmet szenved. Node! Inkább az igazságot érje sére
lem, mint őt magát. 

Az ilyen önmaga körül forgó önző ember, akinek 
semmiféle ügy nem szent, olyan átmeneti állapotban él, 
melyet maga sem lát tisztán. Az utak összekuszálódnak 
előtte. Tetteinek lehetséges következményei is elmosód
nak előtte. Mivel nem tudja, merre kell tartania, csak ... 
sodródik. 

Ha Pilátusnak - mondjuk - kihallgatásodnak valahol a 
közepe táján valaki azt mondta volna: ezt az embert te ki 
fogod szolgáltatni ellenfeleinek, hogy keresztre hurcol
ják, ezt Pilátus alighanem ugyanolyan képtelen dolog
nak tartotta volna, mint amennyire képtelen dolognak 
tartotta volna sok ma élő ember, ha lelki fényképét, mely 
ma ábrázolja őt, megmutatta volna neki vagy öt-hat 
évvel ezelőtt. 

Mivel a semlegességet kereső ember sodródik, sodró
dása közben olyan határvonalakat is átlép, melyeket 
jószántából soha át nem lépett volna. Pilátus az erőszak 
határvonalát akkor lépte át, amikor megostoroztatott 
Téged. Hogyan is lehetséges az, hogy nem szégyellte 
magát önmaga előtt, amikor még megbotoztatásod után 
is nagy nyilvánosság előtt megállapítja: "Nem találok 
benne semmi bűnt!?" 

Annál az embernél, aki engedi magát akarata ellenére 
sodortatni, érvényesül a szabály: a kisebb rossz mindig 
maga után vonja a nagyobbat. Aki saját kezűleg meg-
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sebzi lelkiismeretét, arra az emberre eljön az az idő, ami
kor a lelki öngyilkosságot is el kell követnie. Megkorbá
csoltatásodtól Pilátusnak az útja már csak a halálos ítélet 
kimondásáig vezethetett. 

Hogy ő maga ezt nem látta, az csak azt igazolja, hogy 
az ilyen önző "semleges" ember körül áthatolhatatlan 
köd van. Tisztázatlan a helyzete. Milyen magabiztosan 
mondja még neked: "Nem tudod, hogy nekem hatal
mam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van 
arra, hogy szabadon bocsássalak?" 

Tévedés! Pilátus! 
A szabadon bocsátáshoz csak lett volna hatalmad! 

Eljátszottad! Most már nincs! 
Ha ő nem látta is, hol tart, Te világosan tudtad. Vála

szodban még ennek az embernek a gyávaságára is találtál 
mentséget. Válaszod azonban azt is mutatja, hogy Pilá
tusnak a főbűnösökkel való cimborasága a keresztre 
feszít fól Téged. 

* 
Mi marad meg az önmagát imádó emberből, amikor 

erkölcsileg megbukott? 
Üres, puffogó pöffeszkedés: "Amit megírtam, megír

tam!" Majdnem úgy hangzik, mintha férfias szó volna. 
Hősi kiállás! Csak ne ez az ember mondta volna! 

Mikor végül belátta, hogy gyávasága miatt a főpapok 
legyőzték, legalább azzal akart nekik visszafizetni, hogy 
gúnyolódással marja őket. 

A rossz ÍJtján ugyan akarattalanul engedi magát végig
sodortatni, mégis ragaszkodik ahhoz az igényéhez, hogy 
másoknál tisztábbnak tartsák, esetleg az igazság bajno
kának ismerjék el. 

Kezet mos. 
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Koronádon, URAM, Pilátus nagyon fájdalmas, éles 
tövis volt. 

III. 
URAM! 

Nehéz volna koronád töviseit osztályozni, melyik az 
élesebb, melyik a fájdalmasabb. Együtt sebeztek és fáj
tak. Sebeztek és fájtak azok a tövisek is, melyek Izrael 
vezetőinek magatartását jelentették azon a hajnali órán. 

Ezekre a főpapok ra és a belőlük alakult főtanácsra két 
drága kincs őrzése volt bízva. Az egyik az a vallás volt, 
amely a Te érkezésed időpontjáig a többi vallás közül 
páratlanul kiemelkedett, mert az addig legtisztább kinyi
latkoztatás alapjain állt. A másik kincs az összetörött, le
igázott szerencsétlen haza volt. 

A kettőt együtt kellett őrizniük. Ez volt a főpapok hi-
vatása. 

* 
Gondolataim most innen, keresztfád alól akaratlanul 

is visszaszállnak a közel múlt évekbe, a második nagy 
világégést megelőző évekbe. Akkor nekünk is két kin
csünk volt. Az egyik a legszentebb vallás, mely erejét, 
tartalmát, dicsőségét a Te keresztedtől kapta: a keresz
tyén vallás. Másik kincsünk volt a súlyosan megpróbált, 
de akkor még szabad haza. Együtt kaptuk őket, és együtt 
kellett megtartanunk. Mégis akkoriban két ellentétes 
tábor éles és szenvedélyes vitába keveredett egymással. 
Azok, akik az egyik táborhoz tartoztak, így hangoskod
tak: először vagyok keresztyén, csak azután vagyok 
hazafi! A másik táborbeliek hangerősségben nem akar
tak lemaradni, és így kiáltoztak: először vagyok hazafi és 
csak azután keresztyén! És hasztalan volt minden józa-
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nító szó. Hanggal sem bírta. Csak szerényen, halkan 
mondta: aki megtagadja az Istennek való engedelmessé
get, lehetetlen, hogy értékes szolgálatokat tehessen hazá
jának, aki viszont lábbal tiporja hazáját, lehetetlen, hogy 
tiszta szívvel áldozhasson Istennek. 

A vita azután egy időre elnémult. 
A világra csak úgy zúdultak az események. A háború 

valósággal fölborította a világot. Erőszakosságai között 
sok helyen féktelen, mindent megsemmisíteni látszó 
csapások hullottak keresztyénségre is, hazára is. S ha 
nem téved a szemem, akkor nagyon jellemző, hogy a 
csapások mindig együtt, egyszerre hullottak a keresz
tyénségre és a hazára. 

Aztán csodálkozva kellett tapasztalnom, hogy a vita, 
mely a békeévekben olyan oktalanul bolygatta föl 
nálunk a közéletet, átragadt, mint a fertőző járvány csí
rája, átszállt más országokba is. Olyan országokban, 
melyek a rabság igája alól fölszabadultak, szükségtelenül 
és értelmetlenül megindult a vita azon, hogy a szabadság 
szolgálatában kik voltak a derekabbak. Azok-e, akik 
mindenekelőtt hazafiak voltak, vagyok azok-e, akik 
mindenekelőtt keresztyének voltak? 

Azokban az országokban pedig, amelyeken rajta 
maradt vagy amelyekre rákerült a rabiga, éppen olyan 
értelmetlenül és éppen olyan szükségtelenül azon huza
kodnak, hogy a kétfajta ember közül ki védelmezi oda
adóbban a szabadságot? 

Úgy szeretném most ezeket az embereket mind ide
hívni keresztfád tövébe, hogy innen a Te szemed irányát 
követve lássák meg a szent vallás és a megpróbált haza 
ügyének felelős vezetőit. Hátha jobban értenének abból, 
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amit látnak, mint abból, amit én erőtlen szóval nekik 
mondani tudok. 

Jeruzsálem főpapjai, az ország vezetői azon a nagypén
tek hajnaIon hűtlenek voltak Istenhez. A próféták szavá
nak szembeszegültek, és ők is prófétagyilkosok lettek, 
mint atyáik voltak, akik miatt rabságba került a nép. A 
főpapok Rád mutattak, és szenvedélyesen követelték 
Pilátustól: "Feszítsd meg! Feszítsd meg!" És mert ezt tet
ték, azért szükségszerűen jutottak el odáig is, hogy 
népük vágyát, álmát, reménységét megcsúfolták. Meg
juhászodottan, rabszolgák lelkületével a leigázó zsarnok 
képviselője előtt hűségnyilatkozatot tesznek: "Nincs 
más királyunk, csak a császár!" 

Bizony, ezek Júdásban méltó társukra akadtak. 
Arulók! 
URAM! Ha belevésnéd az én lelkembe és velem 

együtt minden társamnak a lelkébe is ennek a hajnali órá
nak a tanítását: aki Téged áruba bocsát, szükségszerűen 
bocsátja áruba hazáját is. Aki hódolattal bókol a zsarnok
nak, az a vesztett hazával egybeköti és odadobja prédák
nak keresztyén hitét is. 

A kettőt egymástól elszakítani lehetetlen. Vagy él a 
hit, és áll a haza, vagy összeomlik a haza, és meghal a hit. 

* 
URAM! 

Töviskoronádat nézve kicsordul belőlem a könyör
gés: Emberméltóságom világos tudatában tarts meg 
engem. 6rizz meg attól, hogya csőcselék közé vegyülve 
a csőcselék módján bánjak emberekkel és Veled. 

Ahová állítottál, engedj minden képességemmel 
olyan világért dolgoznom, küzdenem, amelyben a 
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kenyerem egy legyen azzal a szent üggyel, amellyel állok 
vagy bukom. 

Öseim keze felém közvetítette e két kincsemet: hite
met és hazámat. Segíts meg, hogy azoknak, akik utánam 
következnek, én is csorbítatlanul adjam tovább mind a 
kettőt. 

Együtt mind a kettőt! 



JÉZUS KERESZTJÉT HORDOZZA 

Mikor Pilátus kiszolgáltatta jézust akaratuhzak, a katonák 
elvitték, levették róla a híhorpalástot, saját ruháiha ö/töztették, 
hogy megfeszítsék őt. Maga vitte a keresztjét. 

És egy bizonyos círénei Simont, Alexander és RuJus atyját, 
aki a mezőről jött, arra kétlyszerítették, ho,,?y l'(qye a keresztet 
jézus után. 

Követte pedig őt a nép tzagy sokas~,?a, köztiik asszonyok is, 
akik gyászo/ták és siratták őt. Akkor jézus hozzájuk Jordult: 

- jenasálem leányai, ne sírjatok rajtam, hmlem ti magato
kolt sírjatok és a ti magzataitokoIl. Mert ímé, e(iö/tnek a napok, 
melyeken azt mon4iák: "Boldoj!ok a meddők, és amely méhek 
/tem szültek, és az emlők, amelyek nem sZ0l'tattak." Akkor 
kezdik mondani a hegyeknek: "Essetek ránk!" - és a halmok
nak: "Borítsatok el minket!" Mert ha a zöld Ján ezt művelik, mi 
esik akkor a száraz Játl? 

Vittek pedig vele együtt két másikat is, két gonosztevőt, hogy 
mej!öUék őket. És amikor e(jutottak arra a helyre, melyet Golgo
tának, azaz: koponyahegyének /teveznek, mirhás bort adtak 
fleki, de mikor megízlelte, nem akart ahhól inni. 

A szívtelen játékot a katonák abbahagyták. Talán 
bclcuntak. Talán az öntött bizonyos komolyságot a lel-
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kükbe, mert egy-egy pillanatra meglátták, vagy meg sej
tették, hogy társaságukban ott van félelmetes arcával a 
halál. 

Válladon van már a roskasztó bitófa. Temetési menet 
alakul, és ebben a menetben valahol f6lcsuklik az asz
szonysírás. 

* 
URAM 

Életed a nyilvánosság szeme előtt folyt. Voltak már 
eddig is nehéz óráid, míg evangéliumot hirdettél, és a 
könyörülő szeretet műveit végezted. Sohasem akartad, 
hogy mások érzelegv e nézzenek Rád. Nem sajnáltattad 
magadat az emberekkel. Attól fogva, hogy a kereszt alá 
hajoltál, egészen halálod pillanatáig könnyen meg lehet 
számolni még a szavakat is, melyek ajkadat elhagyták. 
Hogy mennyire nem akartad most, az utolsó órákban 
sem, hogy részvétkönnyeket hullassanak érted, azt 
abból látom meg legjobban, hogy utolsó nyilatkozataid 
közé tartozik ez a tiltó mondat: "Ne sírjatok rajtam!" 

A keresztyénség életében voltak korok és kegyességi 
irányzatok, melyeknek figyelmét vagy elkerülte ez a sza
vad, vagy ha megfigyclték, nem vették tudomásul. 

Ifjúságom ideje óta mindig idegenkedtem attól a 
kegyességi formától, mely siratásodban élte ki magát ... 
Idegenkedtem még azoktól az egyházi énekektől is, 
melyekben ez a sirató hang csendül meg. Mindig az volt 
az érzésem, hogy a keresztyén hívő ember részvétköny
nyeivel nem tisztel meg Téged, hanem inkább megbánt 
azokkal. Hiszen Te lcnyűgözően erős voltál- halálig. 

* 
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Megtiltottad a könnyet, mely Téged akar siratni. 
De nem mondtad, hogy a keresztyénségben nincsen 

helye a könnynek ... Sőt: szükségesnek mondottad azt a 
könnyet, melyet magunk miatt hullatunk. Helye van a 
bűnbánat könnyének. 

Attól tartok, URAM, hogy ezt viszont miközöttünk 
ritkán látod. Pedig most félelmetes komolysággal for
dult hozzánk az az idő, amelyről a Golgotára vezető uta
don szóltál. Eljöttek a napok, melyeken a megpróbálta
tások súlyosan terhelik a világot. Sok szülőtől, sok anyá
tól magam hallottam a kétségbeesés szavát, amikor 
gyermekeikre néztek, és azokjövőjéről töprengtek: nem 
tudom, mi végre szültem ezt a gyermeket a világra! És 
láttam, URAM, sok-sok embert, aki az életnél jobban 
kívánta a halált. 

Valóban helye van a bűnbánat könnyének. Mert azért, 
hogy ilyenné vált számunkra az élet, azért igen nagy fele
lősséget hordozunk mi magunk is. Felelősek vagyunk. 
Mert ha nem is álltuk üldözői d közé, mi legfeljebb sirat
tunk Téged. De semmiképpen sem ismertünk el egyet
len Urunknak, parancsolónknak, örök királyunknak, és 
semmiképpen sem adtuk oda magunkat Tenéked, teljes 
életünk szolgálatával együtt. 

* 
A szenvedéstörténetedben szereplő emberek általában 

eleve állást foglaltak ügyedben. Néhányan - fájdalom: 
megdöbbentően kevesen - melletted és nagyon sokan 
ellened. Két ember volt csupán, aki akaratlanul, szinte 
mintegy véletlenül keveredett bele az eseményekbe. 

Pilátus volt az egyik. Ez a "véletlen" örök gyalázatot 
hozott a nevére. 
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A másik ember Cirénei Simon volt. Maga sem tudta, 
hogyan került az utadba. De a Veled való találkozás 
következményei ellen nem rúgódozott. 

Nem tudom, szabad-e egy ember puszta nevére egész 
gondolatsort ráépíteni, de - amint eddig is tettem - most 
is őszintén elmondom neked, URAM, mindazt, ami 
gondolataimból fölmerült. Simon nevéből arra követ
keztetek, hogy Cirenaikából származott. így alighanem 
fekete bőrű néger lehetett. Izraelben tehát idegen jöve
vény. A nagy római birodalomban pedig polgárjog nél
küli rabszolga. Talán ez magyarázza meg a bánásmódot 
is, melyben részesítették. Amikor Te a kereszt terhe alatt 
leroskadtál, akkor a büszke római katonák önérzetükkel 
összeegyeztethetetlennek találták, hogy őközülük vala
melyik segítsen Neked a gyalázat fáját vinni. Alighanem 
nagyon is kedvükre lett volna, hogy a leigázott zsidók 
közül kényszerítsenek erre valakit. Csakhogy az ilyen 
parancs túlságosan nagy kockázatot jelentett. Lázongó 
nép ez. Az ünnep előtti napon túlságosan is sokan van
nak együtt itt a fővárosban. Ök, a leigázók pedig túl 
kevesen vannak. Tudtak arról, hogy éppen ilyen ünne
peken ismételten fordultak elő véres lázongások. Kár 
volna bizonytalan következményeket megkockáztatni. 
De lám! Itt jön - éppen kapóra - ez az idegen! Ö nem 
hivatkozhatjogsérelemre. Hiszen nincs joga. Az sem lát
szik valószínűnek, hogy a zsidó tömeg rokonszenve 
védelmébe vegye. Hiszen idegen. Simon pedig, akinek 
fogalma sem volt arról, hogyan és miért került bele ebbe 
a történetbe, ellenkezés nélkül a kereszt alá feszíti vállát, 
fölemeli a súlyos terhet és viszi a keresztet - utánad. 
Sohasem hallotta, hogy Te a keresztyén tanítványság 
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föltételét így szabtad meg: fölvenni a keresztet és úgy 
követni Téged. 

Ha Simon két fiának: Alexandernek és Rufusnak a 
neve azért került bele szenvedéstörténetedbe, mert 
akkor, amikor az evangélisták tolla történetedet meg
örökítette, akkor ezt a két fiút a keresztyén hívek már 
nagyon jól ismerték, mert ők is Téged követtek, akkor 
ez nyilván aztjelenti, hogy magával Cirénei Simonnal is, 
a megvetett idegennel, ajogfosztott senkivel a Golgotára 
vezető úton valami csodálatos dolog történt. Az idegen a 
Te híveid között testvérekre talált, a jogfosztott senki a 
Te országodban polgárjograjutott. 

* 
"Cirénei Simon" . 
Ez számomra évtizedeken át egy ismeretlen ember 

neve volt csupán. A név viselőjéről ezt az egyetlen adatot 
tudtam, hogy a Golgotára vezető úton, parancsszóra, 
egy darabon ő vitte keresztedet. Semmi mást nem tud
tam. Igaz, az értelmemrnel a mai napig sem tudok róla 
ennél többet. Csak a szívem beszél róla sok egyebet. Itt 
érzem őt, magamhoz egészen közel. Testvérem és sors
társam Ő. Közös sors kötöz egybe vele. A leigázottak 
között én is jogfosztottá váltam. Olyan emberré lettem, 
akit minden felelősség nélkül meg lehet alázni. Meg is 
aláztak. 

Én ugyan gyermekségem ideje óta tudom, URAM, 
hogy Téged követni csak kereszttel lehet. Egész eddigi 
életemben arra igyekeztem, hogy így kövesselek. 
Keresztemmel nyomodban jártam. De a magam 
keresztjét vittem utánad. 
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Azután eljött az az idő, amikor a Te kereszted vált 
ismét nagyon súlyossá. Akkor én - erőtlen szolgád -, 
URAM, egy csöppet, egy parányicskát emeltem a Te 
kereszteden is. 

Boldog vagyok, hogy Te jól tudod - talán Te tudod 
egyedül -, hogy Cirénei Simonhoz hasonlóan, zúgoló
dás nélkül emeltem valamicskét kereszteden. És ez a 
szolgálatom lett életem értelme. 

Aldalak érte, URAM! 



JÉZUS A KERESZTEN SZENVED 

Keresztre feszítették jézust és a gonosztevőket. Egyiket jobb 
kézfeló?, a másikat bal kéz felől, jézust pedig középen. Amikor 
megfeszítették őt, három óra volt. 

jézus pedig megszólalt: 
- A TY AM! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 

mit cselekszenek! 
Pilátus pedig címet is írt. A feje fllé íllesztették kárhoztatásá

nak okát.Az írás ez volt: A NAZARETljÉZUS, A'ZSI
DÓ K Kl RAL Y A. Sokatl olvasták ezt a dmet a zsidók közül, 
mert az a hely, ahol jézust megfeszítették, közel volt a város
hoz. Héberül, görögül és latinul volt az írva. A zsidó főpapok 
mondták Pilátusnak: "Ne írd: a zsidók királya, hanem azt írd, 
hogy ő mondotta: a zsidók királya vagyok." De Pilátus azt 
felelte nekik: "amit megírtam, megírtam." 

A katonák pedig, amikor megfeszítették jézust, vették a 
ruháit, és négy részre osztották. Mindegyik katonának egy 
részt. Köntösét is elvették. A köntös azonban varratlan volt, 
fllülről mindvégig szövött. Azért azt mondták egymásnak: 

- Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen. 
- Hogy beteljesedjék az írás szava: "Megosztoztak ruháimon, 
és köntösömre sorsot vetettek. " 

Ezt művelték a katonák. 
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jézus keresztje alatt ott állt az anyja, anyjának novere: 
Mária, Kleopás felesége, és Mária Magdolna. Mikor jézus 
látta, hogy ott áll az anyja és mellette az a tanítvány, akit szere
tett, így szólt az anyjához: 

- Asszony! Imhol a fiad! 
Majd a tanítványnak ezt mondta: 
- Imhol az anyád! 
És az a tanítvány attól az órátólfogva magához fogadta őt. 
És a nép megállt nézni. 
Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket csóválgatva 

ezt mondták: 
- Hah! Aki "elrontod a templomot, és három nap alattfdlépí

ted" - szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztró1! 
Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódtak egymás közt, az 

írástudókkal együtt azt mondták: 
- Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha 

Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk 
neki. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akatja! Hiszen 
ezt mondta: "Isten Fia vagyok!" 

Csúfolták pedig őt a katonák is. Odamentek, és ecettel kínál
ták, ezt mondva: 

- Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat! 
A fllfoggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szintén 

szidalmazta őt: 
- Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket 

is! 
A másik feddő hangon így szólt: 
- Istent semféled? Hiszen ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi 

ugyan méltán. Mert cselekedeteink méltó büntetését vesszük. Ez 
azonban semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. 

Azután azt mondotta jézusnak: 
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- Uram! Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te orszá
godban! 

Jézus ezt válaszolta: 
- Bizony mondom neked: Ma velem leszesz a pa

radicsomban! 

I. 

A Golgotán - íme - áll a kereszt. 
Rajta véresen, szörnyű szenvedés kínjaiban Te, az 

egyetlen szent. Fejed felett írás indokolja halálos ítélete
det. Azt is gúnyolódó kedvvcljó tréfának szánták. 

AlI a kereszt. 
A szándék, amiért odaállították, az volt, hogy rajta 

Téged megsemmisítsenek. Hirdetnie kellett volna, hogy 
merész álmaidnak - íme - ez a sivár kudarc lett a vége. 
Megváltó szent műved temetőhelyévé kellett volna vál
nia ennek a keresztnek. Riasztó jeik akarták tenni az 
egybegyűlt szemtanúk számára is, meg nlÍnden ember 
számára, aki esetleg erre a helyre vetődik, mint a történe
lem búvára. Ne próbálkozzék többé soha senki azzal a 
kísérlettel, hogy az embert Isten gyermekévé tegye. 

A kereszt eddig mindig a véget jelentette. 
Csak ez az egyetlen kereszt nem. 
Ez kezdetnek bizonyult. 
Akik Téged odaszegeztettek a keresztfádra, arról az 

egyről feledkeztek meg, hogy ezen a kereszten Te vagy. 
Éppen Te. Te, akinek hatalmad volt ahhoz, hogy min
dent átváltoztass. Nemcsak a puszta kövét kenyérré, 
nemcsak a kánai vizet borrá! Amihez mennyei hatalmad
dal hozzáértél, az átváltozott. Betértél az útált vámszedő-
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höz, látogatásod pillanatától kezdve meg tisztelő állapot 
volt meg térő publikánusnak lenni. Az önigazságában 
tetszelgő farizeussal szembeszálltál, és ebből az összecsa
pásból a dicsőségétől elvakult farizeus úgy került ki, 
hogy ettől kezdve neve kétes értékű jelzője lett minden 
képmutató embernek. Vakságot látássá változtattál. 
Lázár sírja nem maradt temetőhely. Innen az élet evangé
liuma zendült meg. 

Minden más kereszt az átok fája volt. 
Azt a bitófát azonban, melyre Téged fölfeszítettek a 

Golgotán, az örök áldás fájává tetted. Te, a nagy átvál
toztató. 

Életedben szüntelenül ide készülődtél. Másoknak az 
élő Istentől az élet üzenetét hoztad. Ezt hirdetted fárad
hatatlanul. Éjszakai magányos órákon Nikodémusok
nak. A hegyoldalon sokezres tömegnek. De magad ide 
készültél. A halál helyére. Utolsó készülődésedkor elvo
nultál az emberek szeme elől az Olajfák-hegyére. Egye
dül Isten színe előtt akartad elvégezni a fölkészülést. A 
halál áldozatát aztán már a perzselő napsütésben, a nyil
vánosság szeme előtt szenvedted el. 

Ezt a keresztet - ezt az egyetlent - választóvonallá tet
ted az üdvösség és kárhozat között. 

* 
Ide kÍvánkoztam, URAM! 
Jó nekem itt. Csak itt jó nekem! 
Fölnézek Rád. 
Nem könnyes, érzelgő ellágyulással. Nem akarnék 

ilyennel véteni ellened. Hiszen tudom: Ezt nem akartad. 
Úgy nézek föl keresztfádra, hogy amíg nézem, lel

kemben szörnyű iszonyodás támad a bűnnel szemben. A 
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bűn ilyen messzire sodorhat j a az embert! Olyan mesz
szíre, hogy még Rád is kezet emel. 

Ú gy tekintek fól keresztfádra, hogy megteljék lelkem 
egészen a Te hűséged képével. Ez a hűség halálig 
megállta a próbát. 

Kereszted láttán sejtelmem támad arról a határtalan 
szeretetről, melyet Isten érez irántam. Nemcsak érez, 
hanem meg is bizonyít. Annyira szeret, hogy értem 
áldozta föl lcgdrágábbját. Téged! Egyetlen igaz szent 
Fiát! 

II. 
URAM! 

Az evangélisták rajza nyomán elnézem a Golgotán 
csoportosuló embereket. Érzékszervekkel fölruházott 
ember vagyok. Hallóérzékemmel mindenekelőtt is a 
hangoskodókat veszem észre. 

A kivégzést végrehajtó katonák ragaszkodnak a kiala
kult szokásjoghoz: örökségeden osztozkodnak. Alkal
milag lehetett nékik már ennél kiadós abb osztalékuk is. 
Bizony, szegényes volt az az örökség, mely anyagi érté
kekben utánad itt maradt. Az egyetlen valamit érő tárgy, 
úgy látszik, csak varratlan köntösöd volt. Erre hát sorsot 
vetettek. 

Egyszer már szóltam Neked ezekről a katonákról -
vagy társaikról. A hatalom képviselőit láttam bennük. 
Ugyanez a gondolat most azért tolódik megint lelkem 
előterébe, mert mostanában olyan gyakran kellett átél
nem, hogy a hatalom gyakorlói ezt a golgotai jelenetet 
miképpen ismételték meg. Osztozkodnak örökségedcn. 
Azóta, hogya földön egyházad formájában vagy jelen, 
azóta még szegény egyházunkban is jelentős anyagi 
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érték volt található. Keresztyén áldozat és keresztyén 
hűség eredményei voltak ezek az értékek. 

Ellenfeleid mohón vetették rá magukat az általuk 
halálra ítélt egyház hagyaték ára. Lecsaptak keresztyén 
művelődésünk tűzhelyeire - annyi áldozattal létesített 
iskoláinkra .. A keresztyén szeretet jellegzetesen meleg 
fészkeire - szeretetintézményeinkre. De rávetették 
magukat az egyház minden más anyagi értékére is, mely 
eddig az evangélium hirdetésének céljait szolgálta. Nem 
tudom, URAM, hogy annak a katonának, aki a kockajá
tékon megnyerte köntösödet, vajon sikerült-e azt olyan 
gyorsan elherdálnia, mint amilyen szédítő gyors pusztu
lását látom egyházad elkobzott javainak. 

Nem volna semmi értelme annak, ha az egyház anyagi 
javait megsiratnám. De ami miatt a torkomat sokszor 
fojtogatja a keserűség, az éppen az, hogy kegyelmed 
mindeneket beborító, takargató, védelmező varratlan 
köntösét, azt az örökséget, melyet szent evangéliumod 
jelent a világon, azt bizony minden kegyelet nélkül dara
bokra hasították. S miután széttépték, vizsgálgatni kezd
ték az egyes darabkákat, lehetne-e valamelyikét még 
valamire használni? Látom, szeretnék továbbra is fönn
tartani a hitet abban, hogy az emberek egymásnak test
vérei, csak éppen a közös Atyát: Istent és a közös atyai 
otthont: a mennyet tagadják meg. Szeretnék, ha az 
ember az embert megbecsülné, de ami ehhez a legfőbb 
indítást adja, Isten szent parancsát csak kitalált mesének 
minősítik. A napi életben szeretnének bizonyos erkölcsi 
értékeket épségben megtartani, csak azt az alapot, 
amelyre ezek eredetileg ráépültek - a hitet -, kiránt ják 
alóluk. Szeretnének kész engedelmességet tapasztalni a 
nekik "adatott" hatalom irányában. Ezt a hatalmat azon-
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ban nem Istentől kérték, nem is az ő kezéből vették, 
hanem az erőszak eszközeivel úgy ragadták azt ma
gukhoz. 

Hogy Isten szent törvénye és szent evangéliuma egy és 
oszthatatlan, azt hangos szóval tagadták. Hiszen -lám -
nekik sikerült azt jó néhány darabra széthasogatniuk. 
Csak azt képtelenek megérteni, hogy ezeket a szakadt 
darabkákat miért nem tudják éppen úgy használni, 
amint egyházad a Te szolgálatodban az egészet hasz
nálta. 

* 
A hangoskodók egy másik csoportjában főpapokat és 

írástudókat látok. 
Eddig már jó néhányszor szóltam előtted a főpapok

ról. Nem akarok túlságosan sokszor foglalkozni velük, 
és nem is szeretnék ismétlődésekbe bocsátkozni. Azért 
most csak egyetlen vonást teszek szóvá előtted, URAM, 
amely ebben a történetben különösen bánt. Azok a főpa
pok keresztfád alatt azt mondták: "Bízott Istenben, 
mentse meg őt, ha akarja!" Ez a mondat minden más 
ember szájából is istenkáromlás lett volna. De papok szá
jából egyenesen fölháborító. Mit akarnak ezzel mon
dani? Hát a papoknak talán az a nézetük, hogy értelmet
len bolondság "Istenben bízni"? 

Mint szokásosan, úgy itt a Golgotán is a főpapokkal 
társultak az írástudók. 

Nem az a szándékom, hogyelferdítsem az írástudókat 
meghatározó bibliai fogalmat. De eszembe jutott, 
URAM, hogy korunk egyik nagy föltűnést keltett írása 
az "írástudó" megjelölést tágabb értelemben alkalmazta. 
Mostani korunk szellemi vezetőinek megjelölésére hasz
nálta. A ma embere széltében-hosszában szívesen is 
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használja ezt a megjelölést ugyanígy. A régi bibliai foga
lom mellett ez a szóhasználat jutott nekem is eszembe, 
amikor a golgotai jelenetben arrólolvastam, hogy szi
dalmazóid közt voltak az "írástudók" is. Az utóbbi évek
ben éppen ezen a ponton volt rengeteg gyötrődésem. 

A hatalom gyakorIói a nyers erőszakot vallják eszkö
züknek, és ezt szorgalmasan alkalmazzák is. De ebben 
nincsen semmi meglepő. Nem először teszik és aligha 
utoljára. Szinte azt kell kivételes helyzetnek tekinteni, 
amikor nem így tesznek. 

A kor szellemi irányítóinak, a ma "írástudói" -nak 
azonban jól kellett volna tudniuk, hogy az erőszak soha
sem lehet a boldogulás útja. Ha valahová elvezet ez az út, 
akkor az csak az őserdő vadjai közé juttathat ja az embert, 
ahol a saját életben maradásáért leüti a másikat. Az "írás
tudók"-nak tisztán kellett volna látniuk, hogy a köznép 
tömegeit lehet félrevezetni, de tudniuk kellett volna azt 
is, hogy ezt a népet lassú, kitartó, fáradságos munkával 
nevelni is lehet a jóra. Persze nem úgy, hogy ma erre 
hangolj uk, holnap pedig amarra. Saját népünk történel
méből tudhatták volna meg az írások ismerői, hogy az 
osztatlan evangélium az egyetlen alkalmas erő, melyezt 
a nemzetet megtarthatja és fölemelheti. Múltunk írásai 
azt is bőséges példákkal igazolják, hogy az elhanyagolt 
vagy széttépett evangélium mindig népünk hanyatlását 
vonta maga után. Az "írástudók"-nak arról is kellett tud
niuk, hogy más népek boldogulása mögött a komolyan 
vett és hatását érvényesítő evangélium munkálkodott. 
Ha azért valakitől el lehetett volna várni, hogy megvé
delmezzék a nemzet nagy szellemi örökségét, amely a Te 
evangéliumodban gyökerezett, úgy a főpapok után és 
azok mellett mindenekelőtt az "írástudók"-tól lehetett 
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volna ezt elvárni És éppen ezért, ha valakinek a lelkiis
meretét terheli a felelősség ennek az örökségnek a pusz
tulásáért, akkor a főpapok után és mellett elsősorban az 
"írástudók" -at terheli. Azért, mert - fájdalom - a ma 
"írástudói"-ról is igaz a megállapítás, melyet keresztfád 
alatt figyelt meg az evangélista: "az írástudók a főpapok
kal együtt csúfolódtak. " 

* 
A "nép", mely keresztfád alatt egybegyülekezett, 

halálvívódásod láttán - úgy látszik - nem hangoskodott 
már eléggé. Talán ezért volt szükség arra, hogy ajáróke
lők mint hangadók vegyüljenek el az emberek között, és 
rád szórt hangos szidalmakkal biztassák őket, hogy újra 
hallassák hangjukat. Mert a népről az evangélisták most 
csak annyit jegyeztek fól: "a nép megállt nézni." Lehet, 
hogy ezek az emberek már megelégelték az ordítozást. 
Lehet, hogy valami fásultság telepedett a lelkükre. 
Azonban az is lehet, hogy az elcsöndesedett nép mérle
gelni kezdte a történteket. 

A Te ellenségeidnek, URAM, sohasem tetszett, ha a 
nép hallgatott. 

Ezért igyekeznek szidalmakkal új tápot adni az indula
toknak. 

* 
Még a Veled együtt megfeszített egyik lator is azokkal 

azonosította magát, akik utolsó kínjaidat fokozni igye
keztek. Jogot formált magának arra, hogy még ő is gya
lázhasson. Vajon van-e valami is, ami szenvedésed 
mélységeit világosabban fejezheti ki, mint éppen ez a 
körülmény? Valaki, aki előtt nem volt semmi szent, 
valaki, aki nem hitt ajóságban, aki senki iránt nem érzett 
szeretetet, valaki, aki önmagában már régen halálra foj-
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togatta az embert, fóljogosítva érzi magát arra, hogy a 
többiekkel együtt ő is lenézhessen és gyalázhasson 
Téged. (Hogy nem szégyellték az előkelő főpapok, hogy 
társaságban vannak ezzel az emberrel!) 

Ez, URAM, ez a mélység! 
Valamit megsejtek abból, hogy apostolaid később 

miért prédikáltak és írtak olyan sokat arról, hogy Te 
mennyire megaláztad magadat értünk. 

* 
Ebben a mély megalázottságodban látom meg határ

talan szeretetedet. Mindezeknek a gyalázkodó hangos
kodóknak nem azzal vá1aszolsz, hogy tüzes esőt könyö
rögj alá rájuk. Ehelyett Isten bocsánatát kéred számukra, 
mert "nem tudják, mit cselekszenek". 

Meg vagyok győződve, hogy annak a ténynek, hogy 
hangoskodó ellenségeid keresztfád alól ép bőrrel térhet
tek vissza otthonukba, egyetlen magyarázata van csak: 
ez a te imádságod. 

Ök bizonyosan ezt sem tudták. 
"Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cseleksze

nek!" Ennek az imádságodnak mindmáig is megvan a 
hatása. Más magyarázatot nem látok arra, hogy máig is 
él a világ, mely rajtad és evangéliumodon erőszakot akar 
venru. 

III. 
URAM! 

Volt keresztfád alatt néhány csendes ember is. 
Mindenekelőtt is anyád és az a tanítvány. 
A szegény asszony, aki a világ minden asszonya közül 
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a legnagyobb emberi méltóságot kapta ajándékba Isten
től- egészen szótlanná vált. 

Nem tudom magamat a helyzetébe beleélni, és nem is 
akarom érzelmeit képzeletemmel kiszínezni. 

Csak csendesen számba veszem egynéhány életvoná
sát, melyet az evangéliumok megrajzoltak. Amikor még 
kisfiú voltál, és ajeruzsálemi templomban annyira e!me
rültél mennyei Atyád dolgaiba, hogy még a hazaindu
lásra sem gondoltál, akkor a hosszas keresés és aggodal
maskodás után volt anyád hangjában valami szemrehá
nyás: "Fiam! Miért cselekedted ezt velünk?" Aztán 
elmondja Bibliám azt is, hogy a későbbi években sem 
értette meg, miért vagy mindig úton, miért nem 
maradsz nyugodt csendben a názáreti otthonban. Csak 
nyugtalan volt, és nem értett. Egészen valószínűnek tar
tom, hogy Golgotán sem értett semmivel többet. 

Egyfelől vagyok azonban egészen bizonyos: halálodig 
anya maradt. Tehát szeretett. Ezért áll most is itt a 
keresztfa tövében. 

* 
És a tanítvány? 
Aligha lehet róla is bizonyossággal többet mondani 

ennél az egynél, hogy nagyon szeretett Téged. Igaz, 
hogy ezzel a legnagyobbat mondom róla. Nem hiszem, 
hogy bántó lehetne számára az a megállapítás, hogy 
halálod óráján ő is egészen megfejthetetlen rejtély előtt 
érezte magát. Hiszen abban az evangéliumban, melyet ő 
írt Rólad, ő maga takargatás nélkül megvallja olvasói
nak, hogy a többi tanítványhoz hasonlóan ő sem értette, 
mikor, mit, miért mondasz, és mikor, mit, miért cselek
szel. Boldognak érezte magát azon, hogy Te szerete
tedbe fogadtad őt, és mélyen viszontszeretett Téged. 
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Ezt a két csendes lelket: anyádat és tanítványodat halá
lod óráján - és egyben halálod árán - egymással összekö
tözöd. Szeressék egymást. Ezután szeressék egymást -
Teérted. 

A golgotai órától fogva ugyanígy jutalmazod meg 
mindazokat, akik Hozzád való szeretettel állnak kereszt
fád tövében. Megadod nekik a keresztyén közösség sze
retetét, ahol az emberek Teérted szeretik egymást. 

* 
A csendesek közé tartozott a másik lator. 
A bűnbánó lator. 
Te mondtad: "Boldogok a lelki szegények, mert övék 

a mennyeknek országa." Amikor ez a lator megvaIIotta 
előtted lelki szegénységét, helyet adtál neki mennyei or
szágodban. 

Földi életét már nem tudta újrakezdeni. Hiszen oda 
volt már szögezve a keresztfára. Éppen ezért nem tudta 
megteremni a megtérés méltó gyümölcseit sem. Nem 
tudta a világ előtt igazolni megjavulását. Az elkövetett 
bűnökért jóvátételt, az okozott károkért kárpótlást fölkí
nálnia nem állt módjában. Életváltozását tehát nem ilyen 
és ehhez hasonló jelekből értjük meg. 

Hanem az történt vele, hogy összeomlott benne 
eddigi öntelt büszke biztonsága. Belátta, hogy eddigi 
hite megcsalta. Az a hite szüntelenül csak azt hajtogatta: 
az ember elég önmagának! Most a lator föladta önmagát. 
Bizonyossággal tudta már, hogy Isten nélkül nincsen 
boldogulás. Nagyon-nagyon szegénynek érezte a lelkét. 

Ennek a csendessé vált latornak adtad meg azt az ígére
tet: "Ma velem leszesz a paradicsomban. " 

Fölséges királyi ígéret! 
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De, URAM, engedd jól eszembe vennem, hogy csak 
ezt ígérted neki. Semmi mást. Nem vetted el tőle a testi 
kínt és a lelki szenvedést. Borzasztó külső helyzete pará
nyit sem változott. Túlélt Téged is. Ez azt jelenti, hogy 
még védtelennek tetsző órákig sajgott szörnyen a seb, 
gyötörte a szomjúság, és szánandó an vonaglott a 
keresztfán. A mennyek országának új polgára így töl
tötte utolsó óráit a földi országban. És ebben a borzasztó 
helyzetében sem földön, sem égen nem volt neki semmi 
egyebe, amibe megfogózhatott, csak ez a rövid egymon
datos ígéreted: "Ma velem leszesz a paradicsomban. " 

Az a csodálatosan nagy dolog a Te ígéretedben, 
URAM, hogy az mindig éppen elégséges. Elégséges 
nemcsak a könnyű életórákon. Elégséges a halálban is. 

* 
Keresztfád tövében nagyon sok ember jelent meg 

már. Az idők hosszan hömpölygő folyama vitte oda az 
embereket, hullámainak hátán. Ezek közül az emberek 
közül számtalanon azt vallották keresztfád előtt, hogy 
igazi helyüket ott ismerték föl, ahol a bűnbánó lator volt. 

Erről már sok jó igehirdetést is hallottam. Voltak 
keresztyén énekköltők, akik egyházi énekkincsünk sok 
szép gyöngyszemében ugyanennek a meggyőződésük
nek adtak hangot. Azok a keresztyének pedig, akik eze
ket az énekeket szívesen énekelték, nyilván ugyanúgy 
érezték, hogya Golgotán egy hely van, mely az ő méltó 
helyük: a bűnbánó latoré! Magam világi bíróság előtt 
csöndes és meggyőződött lelkiismerettel vallottam 
magamról, hogy igazságtalanul és alaptalanul állítottak 
oda. De itt, URAM, a Te szemed előtt, ahol nem arról 
van szó, hogya világ által alkotott törvényeket betartot-
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tam-e, hanem ahol az a kérdés vár válaszomra, hogy 
engedelmes gyermeke voltam-e Istennek, itt nem tudok 
mást mondani, csak annyit, hogy ez a lélek itt bennem 
nagyon szegény. Olyan szegény, mint azé a latoré volt. 
Szegénységemben őhozzá hasonlóan én is Rád szorulok. 
Egyedül Rád! 

Azért szeretek olyan nagyon itt lenni keresztfád tövé
ben, mert akárhányszor olvasom, vagy hallgatom is 
evangéliumod üzenetét, azt soha olyan világosan nem 
értem meg, mint itt, amikor keresztfád beszél. Az egész 
evangéliumot szólaltatja meg. És bármit mond, mindig 
ezt az egy ígéretet helyezi a szívembe: veled leszek. 

Ez elég! 
URAM! 
Hived vagyok. Ettől ugyan megtörténhet, hogy az 

életben kudarc ér. Sőt az is lehet, hogy éppen ezért ér a 
kudarc. Kísértő hatalmával megrohamozhat a testi baj és 
a lelki kín. Ereimben lázas betegen lüktethet a vér. 
Keresztyén voltom a legkisebb mértékben sem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy fölöttem teljesen beborul az 
ég. 

Csak azt kérem Tőled, hogy a sűrű felhőkön akkora 
kis rést szakíts, hogy ígéretednek ez az egyetlen csillaga 
rám ragyoghasson, veled leszek! S ha még ez a kis rés is 
elborul, akkor add meg hitemnek azt a kegyelmet, hogy 
teljes bizonyossággal tudjam, hogy hiába vannak a fel
hők, fölöttünk azért mégis ragyog ígéretednek fényes 
csillaga. 

A hitem szeme lássa csak! 
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JÉZUS MEGHAL 

Mintegy hat óra volt. Az egész tartományban sötétség lett 
egészen kilenc óráig, mert a nap meghomályosodott. Kilenc óra 
köriil pedigjézus fennszóvalfolkiáltott: 

- Éli! Éli! Lema sabaktani? - ami azt jelenti: Én Iste
nem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet? 

Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, így 
szóltak: 

- Illést hívja! 
Ezután jézus - tudva, hogy immár minden elvégeztetett -, 

hogy beteljesedjék az Irás, így szól: 
- Szomjazom! 
Volt ott pedig egy ecettel telt edény. És egy közülük azonnal 

odajutott, egy szivacsot vett, megtöltötte ecettel, és nádszálra 
tűzve inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: 

- Hadd lássuk, eljő-e Illés, hogy megszabadítsa őt? 
Mikor jézus elvette az ecetet, így szólt: 
- Elvégeztetett! 
Azután nagy szóvalfolkiáltott: 
- Atyám! Kezedbe teszem le a lelkemet! 
És lehajtva fejét, kibocsátotta lelkét. 
És ímé a templom kárpiija folétől az aljáig kettéhasadt. A fold 

megnyal, és a kősziklák megrepedeztek. A sírok megnyíltak, és 

168 



sok elhunyt szentfoltámadott. Kijöttek a sírokból, és jézus flltá
madása után bementek a szent városba, és sokaknak megje
lentek. 

A százados pedig és akik vele együtt őrizték jézust, látva a 
foldindulást és a történteket, igen megrémültek, és ezt mondták: 

- Bizony Isten Fia volt ez! 
Az asszonyok, akik Gqlileából követték jézust, és szolgál

tak neki, távolról szemlélődtek. Ezek között volt Mária Mag
dolna és Mária, jakab és józsué anyja, és a Salomé, a Zebedeus 
fiak anyja, és sok más asszony, akik vele jöttek fol jeruzsá
lembe. 

Az egész sokaság, mely e dolog látására ment oda, látva a 
történteket, mellét verte és úgy tért vissza. 

A zsidók pedig, hogya testek szombaton át a kereszten ne 
maradjanak - mert az a szombat nagy nap volt -, kérték Pilá
tust, hogy törjék meg azok lábszárait, és vegyék le őket. Eljöttek 
azért a katonák, és megtörték az egyiknek a lábszárait és a mási
két is, aki vele együtt feszíttetett meg. Mikor pedig jézushoz 
értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg a lábszárait. 
Hanem az egyik katona dárdát diifött az oldalába, és azonnal 
vér és vízjött ki abból.' 

És az, aki látta, bizonyságot tett, hogy ti is higgyetek, és igaz 
az ő bizonyságtétele. Tudja, hogy igazat mond. Mert ezek 
azért történtek, hogy beteljesedjék az irás: "az ő {sanya meg ne 
törettessék." Másutt meg így szól az irás: "Néznek majd arra, 
akit általszegeztek. " 

I. 
URAM! 

Mindaz, amit eddig keresztfád alól végignéztem, 
valóban szenvedésed megrendítő története. Nincsen 
benne egyetlen mozzanat, mely ne arról tanúskodnék, 
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hogy Te valóban a nagy szenvedő voltál. Eddig csaknem 
egyoldalúan szenvedésednek lelki oldalát figyeltem 
meg. Bár egy-egy pillanatra megállított az ostorcsatto
gás hangja, fölháborított, hogy arcul ütöttek, és átjárta 
lelkemet a töviskorona okozta sebek sajgása. Most azon
ban keresztfádon, borzalmas helyzetben látlak Téged, 
akit őszintén és teljes odaadással szeretek. Ez a kép 
kényszerít, hogy tekintetemet legelőször is testi gyötrel
medre irányítsam. 

Az emberi vadságnak valóban nincsen határa. Hosszú 
sorát eszelte ki a halálkínoknak. bs ezeket emlékezet 
ideje óta nagy szorgalommal gyakorolja. Máig is. Sőt, 
tapasztalom, hogy ma szenvedélyesebben gyakorolja, 
mint az utóbbi századok óta bármikor. 

A legállatibb kínzási formák sorába tartozik - talán a 
legelső helyen áll- éppen a keresztre feszítés. Elképzelni 
is képtelen vagyok azt a testi gyötrődést, melyet neked a 
Golgotán el kellett szenvedned. Csak azt érzem, hogy 
teljességgel megborzaszt. Az evangéliumokban ezen az 
egyetlen helyen olvasok arról, hogy olyan hiányérzeted 
volt, melyet kifejezésre kellett juttatnod. A perzselő déli 
nap kiszívott. Meggyötört, vonagló tested őrjítő kínt 
öntött átszegezett kezedbe. Túlságosan lassú léptekkel 
közeledett a halál. Eltikkadt tested kényszerített kimon
dani a szót: 

"Szomjazom. " 
Borzasztó ez, URAM! 
Nem! Nekem nem kell semmiféle bizonyíték arra, 

hogy meglássam, milyen nagy volt a Te szereteted az 
ember iránt. De azért mégis kérlek, hogy ennek a bizo
nyítéknak a hangját soha semmi el ne tompíthassa 
bennem. 
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Keresztfád tövében itt állok hát, és lelkemből előtör a 
szenvedés láttán újra - nem tudom, életemben hanyad
szor már - a kérdés: miért? Az egész emberi nem közös, 
örök kérdése. A kérdés, amely mellett aligha mehetett el 
csak egyetlen ember is: miért van a világon a szenvedés? 

Kínzó titok. Rejtély. 
Bár minden emberi élet a földön már születése pillana

tában szenvedés árán indul meg, és bár megszámlálhatat
lan nemzedékek megszámlálhatatlan milliói mind 
nekiestek e titok ajtajának, és mindannyian feszegették 
azt teljes erejükből, mégis a titok mélyére közülük még a 
legbölcsebbek sem tudtak betekinteni. 

Tudod, URAM, hogy erőtlen eszközömmel, értel
mem megfeszítésével én is számtalanszor viaskodtam a 
szenvedés titkával. 

Néhány tipegő lépéskét talán meg is tettem a végtelen 
úton. De mind ez is csak a semmivel maradt egyenér
tékű. 

A gyakorlati életben egy-egy ritka esetben úgy érez
tem, hogy egészen világosan tudom, hogy ebben az eset
ben mi értelme van a szenvedésnek. Olyan esetekben 
történt ez, amikor láttam, hogy a szenvedés nyilvánva
lóan a bűn büntetése. De még ezekben az esetekben is 
csak a legritkábban fordult elő, hogy valahol rejtélyt 
nem láttam. Csupán olyankor, amikor az volt a meg
győződésem, hogy itt most arányban áll a büntetés a 
bűnnel. De ha azt láttam - és ezt minden emberrel együtt 
én is legtöbbször a mások életében láttam így -, hogya 
büntetés érthetetlenül kisebb az elkövetett bűnnél, vagy 
amikor azt láttam - s ezt minden emberrel együtt én is 
legtöbbször a magam életében láttam így -, hogya bün
tetés érthetetlenül nagyobb az elkövetett bűnnél, akkor 
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bizony megint csak ott topogtam továbbra is a titkok 
zárt ajtaja előtt. Lelkipásztori szolgálatomban sűrűn 

találkoztam mindkét fajta kérdéssel. És az őszinteség 
nevében tartozom előtted megvallani, hogy saját éle
temben sem mentem sokra a szenvedésnek ezzel az 
aránylag egyszerűnek látszó kérdésével mindaddig, 
amíg mindenáron az eszemmel akartam megoldani. 

Ez a csőd és ez az irántad mindjobban elmélyülő szere
tetem bírt rá arra, hogy félbehagyjam a kísérletet, hogy 
értelmem lámpásával világítsak bele ebbe a kifürkészhe
tetlen mélységbe. 

Ehelyett inkább arra kezdtem figyelni, mit mondasz 
Te, mit mond a Te kereszted a szenvedésről. 

Megtanultam lassan azt, hogy a szenvedés rejtélye 
lehet sarkantyú az ember számára, hogy igyekezzék föl
venni a küzdelmet a szenvedés romboló következmé
nyei ellen. Elragadtatott lélekkel tudtam lelkesedni azo
kért az emberekért, akik egy egész élet munkáját, vagy 
éppen az életüket is oda tudták szánni arra, hogy az egyes 
ember testi szenvedését, vagy lelki gyötrdmét enyhít
sék, esetleg megszüntessék. Szívesen olvastam tudósok
ról, akik a népbetegségek ellen vették föl a küzdelmet, és 
ujjongani tudtam, ha győztek. Nemcsak könnyen lob
banó ifjúságom idején, hanem a megállapodottság fér
fiéveiben is rajongásig fokozott feszültséggel követtem a 
történelem leírásában azoknak a küzdelmét, akik leigá
zott tömegek nyomora, rabszolgasorsa ellen küzdöttek. 
- És diadalmaskodtak. URAM! Milyen sok is a fényesen 
ragyogó név a történelem lapjain és jelenünk világában! 
És Te azt is nagyon jól tudod, milyen boldog csodálko
zással fedeztem föl azt az igazságot, hogy azok közül az 
emberek közül, akiknek a neve így tündöklik, milyen 
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aránytalanul nagy azoknak a száma, akiknek közük volt 
Hozzád, akik tanítványaidnak vallották magukat, és 
akik bizonyságot tettek arról, hogy szolgálatukban 
egyetlen vezérük a Te Szentlelked volt. 

T e vagy a tanúm arra, hogy megragadták érdeklődé
semet az emberiség történelmének olyan kísérletei is, 
melyek arra irányultak, hogy a szenvedést teljesen kikü
szöböljék az emberiség életéből. De keresztfád alatt 
tanultam meg, hogy még a legnemesebb életnézet is 
tévedésnek bizonyult, ha nem létezőnek akarta tekinteni 
a szenvedést. 

A Te keresztfád tövében nyílt meg egészen a szemem 
arra is, hogy megfelelő véleményt, sőt ítéletet alkothas
sak magamnak arról a levegőben vagdalkozó hangosko
dásról, mely mai életünkben is a csöndet oly igen folveri. 
Ma közöttünk az emberi nem egyetemes szenvedéséért a 
felelősséget az istenhitre hárítják. Szánalmas lármával 
hirdetik, hogy végre el kell szakadni az Istenről szóló 
babonától, a jövő és a boldogulás reményét a fold anya
gára kell fólépíteni. így az emberi erőfeszítés szenvedés
mentes paradicsomi életet tud teremteni már e foldön. 
Én kereszted alól csak azt látom, hogy ezek a hangosko
dók csupán egy dolgot tudtak minden kétséget kizáróan 
igazolni. Azt, hogy eddig ismeretlen szenvedést zúdítot
tak hallatlan sok millió emberre. A szenvedés titkát nem 
fejtették meg, sőt jobban el van zárva előlük ma, mint 
bármikor volt. 

így világosan tudom, Uram, hogy nekem kereszted 
ellenségeinek táborában nincsen semmi keresnivalóm. 

Itt van a helyem. Nálad. Nálad, aki csendes szóval 
beszélsz hozzám a szenvedés titkáról. 

Csendesen, de mindenkinél határozottabban tudomá-
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somra adod, hogy szenvedés azért van, mert bűn van. A 
Te golgotai szenvedésedre is azért került a sor, mert bűn 
van a világban. 

De Te csendes szóval azt is mondod, hogy a bűn 
miatti szenvedésnek nem kell átoknak maradnia. Azt 
áldássá lehet változtatni. A jeruzsálemi vak láttán meg
döbbent tanítványaidnak adtad azt a fölszabadító választ, 
hogy azon az emberen a szenvedés súly a Isten dicsősé
gére szolgált. 

Én találkoztam ilyen szenvedéssel, mely Isten dicsősé
gét szolgálta. Találkoztam egy betegségben szenvedő 
emberrel, aki baját úgy fordította áldássá, hogy más 
betegek gyógyítására kórházat alapított. Találkoztam 
nagyon megszomorodott gyászoló szülőpárral. Egyet
len szép fiukat siratták, akit áldozatul követelt a háború. 
Szenvedésüket úgy állították Isten dicsőségének szolgá
latába, hogy árvák számára otthont alapítottak. 

De, URAM, senkit sem ismertem, aki szenvedését 
úgy tudta Isten dicsőségére viselni, mint Te, a nagy 
Atváltoztató. A bűn átkát a keresztfán szörnyű szenve
déseddel mindannyiunk üdvösségévé változtattad. 

Amióta Golgotán kereszthalált szenvedtél, azóta a 
szenvedés nem csak a tehetetlen jajveszékelés forrása. 
Szent forrás lett: a hálaadás forrása. Tény, hogy milliók 
köszönték meg már Istennek a szenvedést. Közöttük 
vagyok, URAM - hála neked -, magam is. 

II. 
URAM! 

Minden olyan mélyen megrendítő, ami itt Golgotán 
történik. Ami azonban teljességgel megrendíti a lelke-
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met, az a te Istenhez kiáltó szavad: "Én Istenem! Én Iste
nem! Miért hagytál el engemet?" 

Azok közül, akik ezt a kiáltásodat hallották, többen 
félreértették szavadat. Az ember maradt tehát követke
zetesen az, aki volt: maradt könnyen félreértő embernek. 
Amíg még Galilea útjain jártál és tanítottál, milyen sok 
szavadat is értették félre, vagy értették rosszul. Nemcsak 
ellenségeid. Gyakran tanítványaid is. így történt most, 
az utolsó küzdelemben mondott imádságoddal is, hogy 
egyesek félreértették. Azt hitték, Illésbe akarsz fogóz
kodni. Pedig Te vívódó lelkedet elszakítottad már az 
emberektől. Most már csak Istent keresed. 

A történelem által megőrzött mondások között aligha 
van még egy, amelyről olyan bizonyossággal meg lehe
tünk győződve, hogy szó szerint úgy hangzott el, mint 
amennyire bizonyos, hogy ezt az imádságot Te anya
nyelveden pontosan így mondottad. Itt nem lehet szó 
emberek utólagos képzelődéséről. Zsoltáridézet ez, 
melynek minden egyes szava - úgy lehet, már gyermek
séged idején - változhatatlanul ragadt meg emlékezeted
ben. Azon fölül pedig olyan szó, melyet senki kegyelet 
szándékával nem adhatott utólagosan az ajkadra. 

Ha egyesek félre is értették, attól mégis félreérthetet
len marad szörnyű kínodnak ez a kiáltása. 

Későbbi idők keresztyénei, mind a mai napig, nagyon 
jól tudták, hogy mit kiáltottál. Nekik nem is az okozott 
fejtörést, hogy vajon nem értették-e félre szavadat. Csak 
azt nem tudták, mit kezdjenek ezzel a kiáltásoddal. 
Ugyanúgy, ahogyan Olajfák-hegyi alázatos, porban 
heverő vívódásoddal is tették, úgy itt is szeretnék enyhí
teni e kiáltás hatását. Úgy tesznek, mintha attól tartaná
nak, hogy az a zsoltáridézet, a végső órán, egész életmű-
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vedet leronthatja. Ez az oka annak, hogy az ember olvas
hat elmélkedéseket arról, hogy Te ezt a kiáltásodat a 
Zsoltárból idézted. Hangosan a Zsoltárnak csak ezt az 
egy versét mondtad ki, de magadban bizonyára csönde
sen végigimádkozta d az egész zsoltárt. Márpedig annak 
a zsoltárnak csak az elején vannak a szenvedés panaszos 
mondatai. Később azonban Isten hűségét magasztaló, 
dicsőítő énekké válik. így tehát bizonyosra vehető, hogy 
lelkedben az utolsó hang Isten magasztalása volt. 

Nem tudom gondolataimat erre az útra terelgetni. Az 
a golgotai óra semmiképpen sem hasonlított a csöndes 
papi dolgozószoba elmélkedő idejéhez. Az a hely nem 
hasonlított áhítattal telt és áhítato t keltő templomhoz 
sem. Küzdőtér volt. A világtörténelem legelkeseredet
tebb összecsapásának helye volt az. Számomra elhagya
tottságodnak ez a kiáltása nem bizonyíték amellett, hogy 
akkor Isten messze elment Tőled. Hiszen semmiben 
bizonyosabb nem lehetek, mint abban, hogy ha Isten 
valahol e világon elszakíthatatlanul egy volt Veled, 
akkor az pontosan itt volt: haláltusád ór~án. Nekem ez a 
borzasztó kiáltásod kizárólag csak azt mutatja, hogy a 
föladat, amelyet magadra vettél, irtózatosan nehéz volt. 

* 
URAM! 

Te szeretted magadat "Emberfiá"-nak nevezni. Való
ban az voltál. Ha eddig ezt semmi nem mutatta volna 
meg nekem meggyőző erővel, akkor most kellene tudo
másul vennem abból a tényből, hogy golgotai keresztfá
don válasz nélkül hagyott kérdéssel haltál meg. 

Igazi emberi sors! 
Apró kérdéseim egyszer-egyszer választ találnak. Rit-
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kán. De nagy kérdéseim. .. válaszolatlanul maradnak. 
Van számtalan olyan kérdésem, melyről nagyon jól 
tudom, hogy rájuk soha választ nem is kaphatok, míg 
ezen a földön élek. Sőt, van köztük még olyan is, amely 
megkönnyíti nekem a gondolatot, hogy a földtől el kell 
válnom, sőt egyenesen sürgeti a földtől való elszakadá
somat. 

Van ezeknek a válasz nélkül maradt kérdéseimnek 
kínzó erejük. De nemcsak kínozni tudnak. Leginkább az 
áldás ukat éreztetik. Ezek a hit nevelői. Legfőbb áldásu
kat abban érzem, hogy már előre odaemelik lelkemet 
abba a világba, ahol reménységem szerint egészen bizo
nyosan van rájuk válasz. 

Te, URAM, így kérdezted: "Én Istenem! Én Istenem! 
Miért hagytál el engemet?" Kérdésed után néma csönd 
maradt. Ebben a csöndben lépted át - távozó ban - a 
bűnös világ határvonalát. A halál küszöbét. A válaszok 
világába mentél ezzel a fohásszal: 

"Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. " 
Az üdvösségre irányuló hitnek aligha van a világon 

alkalmasabb ébresztője, táplálója, erősítője, mint a 
válasz nélkül maradt kérdések. Mert ezek is Istennél, az 
örök bölcsesség kútforrásánál keresik a választ, aki felé a 
hit is kitárja a karját. 

URAM! 
Az örök válaszok világát - a mennyországot - soha

sem színeztem ki. Sem igehirdetéseimben mások szeme 
előtt, sem csöndes elmélkedéseim közben önmagam szá
mára. Nem tettem, mert hiszen részleteiben nem 
tudom, milyen lehet a menny. Megelégedtem mindig 
azokkal a hasonlatokkal, melyekben Te olyan egysze
ruen szóltál róla. Atyai háznak mondottad. És mert ezt 
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az egyet bizonyossággal tudom róla, azért utolsó földi 
órámban én is úgy szeretném utánad mondani a hit bizal
mának ezt a mondatát: "Atyám, a te kezedbe teszem le a 
lelkemet." Akkor - ott, - tudom -, minden kérdésemre 
választ kapok. 

III. 
"El végeztetett!" 
Elvégeztetett minden, amiért a földre szálltál. Elvé

geztetett a megváltás szent műve. Itt végeztetett el: Gol
gotán. 

A világ és az élet középpontjába a Te kereszted került. 
Minden másnak csak mellette, körülötte, mögötte, 

vagy a közelében van helye. A középpontban a Te 
kereszted áll. 

Ez a kereszt egyben a keresztyénség legfőbb mondani
valója a világ számára. 

A vallások tarka színű világában a keresztyénségnek 
azért van külön helye, azért áll elérhetetlen magasságban 
a többi vallás fölött, azért összehasonlíthatatlanul más, 
mert ez az a vallás, mely nem az ember Isten-keresésének 
a gyümölcse. A keresztyénségben éppen a Te keresztfád 
mutatja, hogy itt Isten kereste az embert. A szeretet min
den árat kész volt megfizetni az emberért. Még ezt az árat 
IS. 

Apostolaid tudták és mi, akik a magunk korának hir
dettük a Te kereszthalálod evangéliumát, ugyancsak 
tudjuk, hogy a világ a keresztet bolondságnak tartja, és 
megbotránkozik rajta. Hogy hajdanában miképpen szi
dalmazták Istent a kereszt miatt, azt nem tudom bizo
nyossággal. De hogy ma miképpen gyalázkodnak, azt 
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sokszor hallom. Vérengző, gyilkos indulatú zsarnoknak 
mondják Istent! 

Mi szükség volt a keresztre? 
Azért volt rá szükség, mert kevesebbel nem Iehetett 

legyűrni a gonoszt. 
A gonosz hatalmát sokszor próbálja tagadni az ember. 

Lehetetlenre vállalkozik. A gonosz a világ életében is 
sokkal nagyobb, mint amennyire jobb belátása percei
ben maga a világ hajlandó néha elismerni. Bennünk is 
nagyobb, mint amilyennek még megdöbbent pilIana
tainkban is gondoljuk. 

A gonosznak ezzel az erejével szemben a saját erőnk 
mit sem ér. Az én bűnömmel szemben az én erőm és a 
világ bűnével szemben az egész világ emberiségének 
egyesített ereje sem elég. Hiábavaló minden rajongó 
álmodozás arról, hogy az ember akarata szép összhangba 
hozhatja ezen a világon az életet - majd ... ha mindenki 
elég művelt lesz, ha mindenki egyaránt el lesz látva, ha 
mindenki azonosan gondolkozik. Alom volt ez és az is 
marad. Az igazságot a gonoszról és szerencsétlen áldoza
táról: az emberről a kereszt hirdette a Golgotán, és most 
is azért áll mindannyiunk előtt elkerülhetetlenül, hogy 
nekünk is ugyanezt a figyelmeztetést adja. 

Az emberben és a világban hatalmaskodó gonosz ellen 
nem elég a bölcs tanító szava scm. Ha valaki volt ezen a 
világon, aki a nemesebb életről, az új és jobb emberről 
vonzó tanítást adott, úgy az minden bizonnyal Te voltál. 
De - bár halIatlanul magasztos és szép volt tanításod is, 
meg az előttünk világító életpéldád is - a gonosszal 
szemben még ez sem volt elég. Keresztyénségen kívül és 
keresztyénségen belül is hiú álom marad haladásról, fej
lődésről, fólvilágosodásról, vagy ezekhez hasonlókról 
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beszélni. Hogy szép tanítás és hősi életpélda a gonosszal 
szemben nem elég, arról tanúskodott Golgotán a 
kereszt, és ez a tanúbizonyság tétele mindmáig is fájdal
masan igaz maradt. 

Miért volt szükséges a kereszt? 
Azért, hogy benne megtapasztaljuk Isten szeretetének 

mindennél nagyobb hatalmát. Hogy megtanuljuk: leg
nagyobb a szeretet. Ha a bűn elleni küzdelemről van szó, 
akkor olyan szeretet kell, mely kész elmenni egészen a 
megvá1tó halálig. A legnagyobb szó, melyet kimondha
tunk, és amelyet ki is kell mondanunk: Megváltás. Tehát 
nem haladás, nem fejlődés, nem fölvilágosodás, hanem: 
Megváltás. A legfőbb válasz pedig, melyet erre a szóra 
adnunk kell: bűnbánó megtérés. 

A Golgotán, keresztfádon Te mondtad, URAM: 
"Elvégeztetett." A kereszt mindig azért áll, hogy ezt hir
desse nekünk is. 

Itt a menedék. 
Itt a hazaérkezés. 
Isten szeretetének arcát sehol e világon olyan tisztán, 

olyan világosan meg nem láthatjuk, mint a megbor
zasztó, a véres, a csúf golgotai kereszt mögött. Ezért kell 
eléje mennünk és alatta megállnunk. 

Ezért áll a kereszt. Odavár minket. 

* 
Golgota hegyén halálod óráján földindulás támadt. Az 

emberek ajkán megnémult a bizonyságtétel. Megszólal
tak hát a kövek. 

URAM! 
Engem és mindazokat, akik Téged szívből szeretnek, 

taníts bizonyságot tennünk megváltó halálodról. Ne 
kelljen újra a borzalmas földindulásnak megszólalnia! 



JÉZUS TEMETÉSE 

Beesteledett. Péntek volt, azaz a szombat előtt való nap. És 
íme, egy ember, akinek józsef volt a neve, tanácsbéli, jó és igaz 
férfi, aki nem volt részes azoknak tanácsában és cselekedetében. 
6 maga is várta Isten országát, és jézus tanítványa volt, noha 
csak titokban a zsidóktól való félelem miatt. Ez bátran bement 
Pilátushoz és elkérte tőle jézus holttestét. Pilátus csodálkozott, 
hogy már meghalt volna, és magához hívatta a századost, meg
kérdezve tó1e, hogy régen halt-e meg? És megtudva a százados
tól a tényállást, odaajándékozta a testet józsefnek. 6 pedig gyol
csot vásárolt, elment, és levette jézus testét. Odament pedig 
Nikodémus is, aki először éjszaka ment jézushoz. Ez mirhából 
és aloéból kenetet hozott, mintegy száz fontot. Vették azért 
jézus testét, és begöngyölték azt lepedőbe, illatos szerekkel 
együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. 

Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert és a 
kertben egy új sír, melyet józsef a sziklába vágatott, és amelybe 
még senkit nem helyeztek. A zsidók péntekje miatt abba helyez
ték jézust, mivelhogy az a sír közel volt, és követ hengerítettek a 
sír szájára, és elmentek onnan. 

Mária Magdolna pedig és Mária, józsé anyja, akik a sír át
ellenében ültek, nézték, hová helyezik. Azután visszatértek, 
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fűszerszámokat és keneteket készítettek. És szombaton a paran
csolat szerint nyugodtak. 

Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek 
afőpapok ésfarizeusok Pilátushoz, és ezt mondták: 

- Uram, emlékezünk, hogy ez a hitető még életében azt 
mondta: "Harmadnapra foltámadok. " Parancsold meg azért, 
hogy őrizzék a sírt harmadnapig, hogy tanítványai oda ne men
jenek éjjel, és ellop va őt, azt ne mondják a népnek: "Föltáma
dott a halálból!}} Ez az utolsó hitetés gonoszabb volna az el
sőnél. 

Pilátus így válaszolt nekik: 
- Itt van az őrség! Menjetek, őríztessétek, amint tudjátok! 
Ök pedig elmentek és őriztették a sírt az őrséggel, a követ 

pedig lepecsételték. 

URAM! 
Téged, akit lármázó, ordítozó ellenfeleid olyan gyalá

zatosan meggyilkoltak, most egynéhány csöndes ember 
igyekszik tisztességgel eltemetni. 

Pilátus csodálkozása bizonyára nemcsak annak szólt, 
hogy a halál olyan gyorsan végzett meggyötört tested
del. Ú gy gondolom, azon is csodálkozott, hogy ez a gaz
dag, előkelő Arimatiaijózsef, a főpapi tanács egyik tagja 
akar tisztességgel gondot viselni holttestedről. Hátha 
nem is volt annyira az egész tanács véleménye, hogy 
Neked meg kell halnod, amilyen lázas érveléssel ezt neki 
mondogatták. Azon bizonyára nem csodálkozott volna 
Pilátus, ha a történtek után valahol a kivégzett gonoszte
vők elrekesztett temetőjében vagy az árokparton tesznek 
sírba Téged. 

* 
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A tülekedő lármának vége van. A Golgota és kör
nyéke egészen elcsöndesedett. 

Van a halálnak ilyen oldala is? 
Vagy talán nem is a halál adta ezt a csöndet. Ez talán 

már Isten kegyelmének egyik ajándéka. 

* 
Amíg ellenfeleid álltak a cselekvés porondján, addig a 

tieid tétlenségre voltak bénítva. Ellenfeleid most elvo
nultak, így hát elérkezett a tieid számára a cselekvés 
ideje. Az asszonyok még tanácstalanok. De figyelmemet 
magára vonja két cselekvő férfi: Arimatiai József és Ni
kodémus. 

Te tudod ugyan, URAM, de minden másfelől érkez
hető félreértés kizárására szeretném azonnal elmondani, 
hogy én szeretettel gondolok mindig erre a két férfira. 
Amit most róluk mondok, arra nem a megértés hiánya, 
még kevésbé haragos indulat ösztönöz. Szavam inkább 
csak ténymegállapítás akar lenni. 

ArimatiaiJózsefbátorsága bizony elkésettenjött meg. 
És elkésett Nikodémus kegyelete is. Bármilyen gazdag 
tékozlás sem teheti jóvá az elmulasztottakat. Bizony 
nagyon szegényes vígasztalás lehetett Józsefnek, hogy 
vadonatúj sírhely ét adja oda Neked, akit nem mert 
házába fogadni addig, amíg éltél. Mind a két férfi felé 
kikívánkozik belőlem a kérdés: miért tartogattátok a 
halott számára azt, amit az élőnek kellett volna megad
notok? 

Tudom - hiszen meg van írva róluk -, hogy megfé
lemlített emberek voltak. A ma tapasztalatából tudom, 
hogy megfélemlítettségében milyen sokat tesz az ember, 
amibe nem adja meg beleegyezését a szíve. 
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Erről a két férfiúról azonban nemcsak ezt a tény megál
lapítást lehet és kell elmondanom. Valahányszor rájuk 
gondolok, mindig úgy érzem, hogy van valami szemé
lyes hálatartozásom irányukban. Neked ezt elmondom, 
URAM! 

Arimatiai Józsefről azt olvasom szenvedéstörténeted
ben, hogy ő várta Isten országát, és a Te tanítványod 
volt, ha csak titokban is. Nikodémussal kapcsolatban 
pedig említés történik Nálad tett éjszakai látogatásáról. 
6 is Isten országát várta. 6 is tanítványo d volt. 6 is csak 
titkon. 

Vagy negyed évszázaddal ezelőtt - tehát fiatalságom 
idején - történt, hogy utat egyengettél nekem abba a 
gyülekezetedbe, ahol tíz esztendőre szabtad ki szolgála
tom idejét. Volt annak a gyülekezetnek az életében 
néhány nyugtalanító körülmény. Voltak olyan emberek 
is, akik egyenesen úgy gondolták, hogy ott már nem is él 
az evangéliumi hit. Szorongások fogtak el tehát. Isme
retlen városba, számomra ismeretlen emberek közé kel
lett mennem a Te evangéliumod üzenetével. Beköszön
tésem ünnepi alkalmára Te adtad nekem igehirdetésem 
alapigéjéül az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 18. 
fejezetének 9. és 10. versét. Azt az igét, mellyel egykor 
Pál apostolt erősítetted meg korintusi szolgálatára éjsza
kai látomás formájában: "Ne félj, hanem szólj és ne hall
gass: mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, 
hogy neked ártson; mert nekem sok népem van ebben a 
városban!" - Pál megtapasztalhatta, hogy Korintusban is 
voltak Arimatiai Józsefek és Nikodémusok. A magam 
városában én is ugyanezt a tapasztalatot szereztem. 
Emberek ugyan mondhatták, hogy szerintük a városban 
nem él az evangéliumi hit, Te ezzel szemben azt mond-
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tad: "Nekem sok népem van ebben a városban!" A Te 
szavad volt az igaz. Mindig igaz. 

Mennyire és mivel félemlítették meg a Te idődben ezt 
a két férfit, azt világosan nem tudom. Azt viszont annál 
jobban tudom, hogy ma mivel riasztanak el embereket 
attól, hogy nyíltan színt valljanak melletted. Azt is sej
tem, hogy milyen nagyon sok megfélemlített ember 
mer csak titokban tanítványod lenni, és úgy várja Isten 
országát. 

URAM! 
Azokat a szolgáidat, akiket ma kötelezel evangéliu

mod hirdetésére ebben a veszedelmekkel teli világban, 
azokat emlékeztessed mindig a ma Arimatiai Józsefeire 
és Nikodémusaira. Tedd őket bizonyosakká arról, hogy 
ha sokan nem is adják tudtul nyilvánosan azt, hogy ők a 
Te tanítványaid, mégis sokan vannak, akik éhezve vár
ják a rólad szóló evangélium hűséges hirdetését. 

* 
Milyen különös ellentét: József eddig félt hitet vallani 

Rólad, most "bátran bement Pilátushoz", hogyelkérje 
tőle holttestedet. 

A főpapok és a farizeusok tanácsa viszont ma még 
alUlyira hősködő, hogy IstelUlel is szembe mer szállni, 
holnap már annyira nyugtalan, hogy segítséget sürgető 
kéréssel ostromolja Pilátust. 

Félelmüket azzal indokolták meg ezek az emberek a 
helytartó előtt, hogy tanítványaid majd még képesek 
lesznek valami nemkívánatos helyzetet teremteni. 

Csak egy futó pillanatra föltételezem, hogy a főpa
poknak ez az indokolása valóban igazi aggodalm ukat 
juttatta kifejezésre. Akkor, ha ez így igaz, ez csak arra 

185 



mutat, hogy tanítványaidat éppen olyan kevéssé ismer
ték, mint amilyen kevéssé Téged ismertek. Tévedtek. 
Ezek a tanítványok nem voltak tolvajok! Még néhány 
nappal ezelőtt volt egy egyetlen társuk, akiben volt haj
lam a tolvajkodásra, de íme, az is éppen a főpapok cim
borájává szegődött! - De nem ismerték a tanítványokat 
azért sem, mert azt tételez ték föl róluk, hogy van bennük 
valami kezdeményező bátorság. Hol voltak ezek a tanít
ványok most ettől?! A szélrózsának nincsen annyi irá
nya, ahányba ezek a tanítványok szétfutottak. Minden 
lehetett bennük, de bátorság nem volt. 

URAM! 
Tizenkilenc évszázad óta hitetlenek és nyílt ellenségeid 

megúnásig bizonygat ják azt, hogy Te sohasem éltél. 
Mese mindaz, ami Rólad szól. Bizonygatják azt is, ha 
esetleg mégis éltél volna, akkor Te azon a pénteki napon 
valóságosan, véglegesen, visszahozhatatlanul meghaltál. 
Mese mindaz, amit Rólad hiszékeny keresztyének prédi
kálnak. A tizenkilenc évszázad egyikében sem mondták 
ezt annyiszor és olyan nagy hévvel, mint ahogyan most, 
a huszadikban mondják. 

Te bizonyára nem bántódol meg, URAM! ha most a 
végén, itt a keresztfa tövében mosoly jelenik meg az 
ajkam körül. Nem tiszteletlenség ez részemről. Nincs 
bennem kétség, hogy Te jól tudod, mennyire mélyen 
átélem most is szenvedésedet. De szenvedéstörténeted 
utolsó mondatai ezekről a megriadt ellenfeleidről beszél
nek. Ezért innen, keresztfád tövéből- erről a biztos hely
ről - akarva-akaratlanul is feléjük kell néznem. A 
mosolyt az támasztja ajkamon, mert látom a gyáva rette
gést ezeken a hősökön, akik azt hitték magukról, hogy 
legyőzték Istent. 
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Félnek a hősök! Remegve félnek. 
Öh, nagyon jól tudom, hogy nem ma élő tanítvá

nyaidtól félnek. Ugyan, mi okuk is volna ezektől- mitő
lünk - félniük! 

Ezek a nagy hősök Tőled félnek. Egyedül Tőled! 
Tőled félnek, akiről azt hirdették, hogy nem léteztél. 
Tőled félnek, akiről mondják, hogy megöltek Téged. 
Tőled félnek mégis. 
Félnek, mert tudják, hogy egyedül a Tied az élet, és 

egyedül Tied a hatalom! 





BEFEJEZÉS 

URAM! 
Nem ez volt a vég. 
Isten szeretetének boldogító éneke, mely Betlehemnél 

az angyalok örömüzenetével kezdődött, nem vígaszta
lan temetési hanggal zárult. Az ének végig evangélium 
volt - az ember szabadulásáról. 

Fölnézek keresztfádra. 
Látom rajta az erőszak véres nyomait. De Te nem 

vagy a kereszten. 
Odamegyek a sírhoz. 
Nem vagy abban sem. 
URAM! 
Te föltámadtál! 
Valóban! Hiszen itt beszélgetek Veled. 

* 
Sokszor megköszöntem már Neked a békességet, 

melyet itt adtál nekem keresztfád tövében. Igazi öröm
ajándék ez. Ezért is siettem olyan sok embernek elmon
dani, milyen nagy örömöt érzek békességemen. 

Ha valaki, akinek szóltam erről a békességről, most 
elolvassa ezt a könyvet, és meglátja, hogy soraiban 

189 



milyen sok a vívódás, úgy lehet, hogy csodálkozva kér
dezi: ez hát az a sokat hangoztatott békesség? 

Ez! 
URAM! 

Te nekem nem olyan nyugalmat adtál, amelynek bir
tokában már senki és semmi sem érdekel. Hiszen az a 
halál nyugalma volna. 

Én pedig a békességet köszönöm Neked. 
Valamikor az életemet hasonlítani tudtam volna a kis 

láboskába öntött vízhez. Ha megpróbáltatások tüze 
gyúlt ki alatta, forrásba, nyugtalan hányódásba hozta 
életemnek minden egyes csepp vizét. 

Ma az életem más. Egészen más. Nem az elbizako
dottság mondatja velem, hiszen azt, hogy minden olyan 
egészen más, azt is kizárólag a Te kegyelmednek köszö
nöm. Ma az életemet hasonlítani tudom a nagy tenger 
vizéhez. A külső világ orkánjai és a belső töprengő kér
dések fólszántják. Néha még vihart is támasztanak. 
Ilyenkor gondolataim szegényes sajkáját erősen 

hányják-vetik a hullámok. 
De a mélyben! a mélyben - ott csönd van. Oda nem ér 

a vihar. Ott békesség van. A Te békességed, URAM! 
Ezt most is és örökké köszönöm. 

1955 böjtje. 
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