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Kedves Gyülekezet! Drága Testvéreim a Jézus Krisztusban! .

 
Ádvent a várakozás időszaka. Minél feszül

tebb izgalommal várunk valakire, annál nagyobb bennünk az 
iránta való szeretet, annál forróbb az utána való vágy és 
annál kedvesebb, édesebb a vele való találkozás boldog pil
lanata. És mi most ádventben kire várunk, mire várunk? -    
Némelyek valóban már alig várják a nagy ünnepeket, hogy      
azokon megint alaposan kipihenjék, magukat, mert a sok mun
ka, a sok hajsza már szinte egeszen elnyütte őket. Vannak, 
akik abban lelik örömüket és arra várnak, hogy karácsonykor 
mindenféle ajándékkal halmozzák el és lepik meg őket. Azon
ban nem elég erre várnunk. Nem elég az öröm, hogy gazdagon   
megajándékozzanak, az öröm, hogy megint kicsit ^kenhetünk, 
szórakozhatunk, ás az öröm, hogy hasunkat finomabbnál fino
mabb ételekkel és italokkal megtömhetjük. Mert igazi örö- 
münk csak akkor van, ha

az Ur Jézus Krisztust várjuk,
/Auf den Herrn Jesus Ohristus warten wir./

ha Ő Utána vágyódunk, ha Vele akarunk találkozni. Viszont 
Jézus Krisztus nemcsak karácsonykor akar minálunk beszáll
ni, nemcsak karácsonykor akar a szivünkben lakozást venni,   
hanem m á r  m o s t !  Ebben az órában, ebben a pillanat- 
ban akar velünk találkozni, hogy vágyunk, örömünk betelje
süljön.  

1./ Hiszen minékünk szükségünk van Reája,    
mi rászorulunk Jézus Krisztus eljövetelére, mert rászoru-    
lünk megváltásra és mert sir a lelkünk kegyelem után* És 
Jézus e z é r t  jött. Hogy megváltson minket. Hogy megke
gyelmezzen. Hogy véghez vigye Atyja akaratát aki ugy sze- 
rette ezt a világot, hogy Egyszülöttjét halálra adja, hogy  
mi emberek el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Lás
sátok, szeretteim, ez a boldog bizonysság kell, hogy örö
möt okozzon mibennünk akkor is, ha ez a földi életünk még   
oly nyomorult és könnyekkel teli. Ennél nagyobb öröm, mint 
az e felett való öröm  nincs ezen a világon! Ennél nagyobb 
ajándék, mint ez az ajándék, hogy ha egykor meg is halunk, 
élünk! - nincs ezen a világon!



Ezt az evangéliumot - ha szószérint nem is 
igy, de lényegében ugyanazt, - hirdette Keresztelő János 
künn a pusztában, a Jordán mellett lévő tartományaiban. "Meg- 
látja minden test az Isten szabaditását!" Ezért "készitsé- 
tek meg az Urnák utját" és "teremjetek megtéréshez méltó
g yümölcsöket." "Minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem,
kivágattatik és tüzre vettetik."/V.6;4b;8a;9b./ A sokaság  

meghallotta és komolyan vette a próféta prédikálasát. Mega
lázkodott a kemény isteni szó alatt és szinte kétségbeeset
ten kérdezte: "Mit cselekedjünk tehát?"  "E1jövének a vámsze- 
dők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: "Mester, 
mit cselekedjünk?" Sőt vitézek - azaz pogány római katoná
kat; is szivén találta az evangélium és a lelkiismerettől 
kényszeritve kérdezték Jánostól: "Hát mi mit cselekedjünk?"

2./ A felelet az azonos kérdésekre a próféta 
ajkáról igy hangzik: "Akinek két köntöse van, egyiket adja   
 annak akinek nincs: és akinek van eledele, hasonlókép cse
lekedjék." A vámszedők külön is megkapták a magukét: "Semmi   
 többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett."
Ugyszintén a vitézek felé szólt a komoly intelem: "Senkit 
se háboritsatok, se ne patvarkodjatok és elégedjetek meg 
zsoldotokkal." Röviden összefoglalva a feleleteket, azt mond
hatjuk, hogy a Keresztelő jó cselekedetekre buzditja a népet. 
Ne lopjanak, ne raboljanak, ne csaljanak, ne csapják be egy
mást, ne legyenek önzőek, hanem inkább szeressék egymást és 
őrizkedjenek ezektől a bünöktől! Mert ime a bün zsoldja a 
halál.

Az ige hatása alatt az ember nemcsak hitre 
jut, hanem egyben jó cselekedetekre kész és természetesen a 
régi bünöket és a régi szokásokat elhagyja. Luther Márton 
egy alkalommal kijelentette, hogy "ahol elmaradnak a jó cse
lekedetek, ott álnok és hazug a hit is!" Ezt nekünk ujra és- 
ujra meg kell hallanunk, éppen nekünk evangélikus keresztyé
neknek, akik szeretjük hangoztatni a hit által való megiga- 
zulást. U jra és ujra meg kell hallanunk és tanulnunk és a 
gyakorlati életben megvalósitani azt az igazságot, hogy az 
igazán hitre jutott embernek Isten elé odaállása és Tőle va- 
ló járása nem pusztán a szivnek belső, önmagába fordult ü-
gye, hanem tett, cselekvés, aktivitás minden jó és ezért 
kötelező szolgálatra.- Egy kereskedő feleségétől megkér- 

dezték, hogy miről is szólt a vasárnapi prédikáció? az asz- 
szony azt felelte: a szavakra már nem emlékszem, csak azt 
tudom, hogy amikor a templomból hazaérkeztem, mérlegem ha- 
mis mérősulyait mind kiszórtam.      

3./ Valóban képes az ember ennyire megváltoz
ni? Igen, k é pes. Képes azért, mert a Szentlélek hatása alatt 
áll! Es "akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai."  
/Róm.8,14./ Amikor Keresztelő János kint a pusztában prédi- 
kált és keresztelt, a nép azt hitte, ő a Krisztus, a Megvál
tó, aki eljövendő erre a világra. De János nyiltan és hatá
rozottan felelt: "Én ugyan vizzel keresztellek titeket; de 
eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy 
sarujának kötőjét megoldjam; az majd keresztel titeket Szent 
Lélekkel és tűzzel."  Keresztelő János ezekkel a szavakkal 



Szivembe jöjj, szivembe jöjj!
 Jöjj szivembe most Ur Jézus.
Oh  Jöjj ma még, 
           Lakója légy.

     J ö j j  s z i v e m b e  m o s t  U r  J é z u s !              
       Ámen!              
/Heubauer K.O. németnyelvü jegyzete és forditása alapján ./

 
már szinte előrenyul azokra az eseményekre, amikor Jézus M a-
ga prédikált, főleg azonban pünkösd napját eleveniti meg 
előttük, amikor valóban megjelentek a kettős tüzes nyelvek  
és mindnyájan sebesen zugó szélnek zendülése közepette m eg- 
teltek Szentlélekkel.

 E z  a  L é l e k  s z á l l j a  m e g  
m a  i s  a z o k a t ,  a k i k   az evangélium hatása alatt állnak, akik a kemény bűnbánati pré- 

dikáció alatt összeroskadva teszik fel az égető kérdést:
"Mit cselekedjünk hát?" Ez a Lélek szállja meg ma is azokat, 
akik levetve az ó-ember minden önzését, bátran merik monda
ni: immár  Krisztus foglya vagyok és Ő erősebb nálamnál, és 
akinek én nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megold
jam! Ez a Lélek száll ma is azokra, akik szó  nélkül odaad
ják egyik köntösüket annak, akinek nincs, akik adnak kenye
ret az éhezőknek, ruhát a meziteleneknek, otthont az otthon
 talanoknak. Ez a  Lélek vezérli ma is azt, aki meg tud bocsá
tani a másiknak akkor is, ha amaz továbbra is gyülölettel 

 van iránta. Ez a Lélek vezeti ma is azt, aki,  szünet  nélkül 
tesz bizonyságot az Ur Jézus Krisztusról és az Ő  országá
ról, az Ő igazságáról. És ez a Lélek segiti meg ma is azt, 
akit betegség kinoz, akit fájdalom, szenvedés gyötör, vagy 
akit üldözés és egyéb baj fenyeget. Ez a Lélek segiti meg 
 ma is azt, akinek számára elközeledett az utolsó ó r a és     
ama szebb, boldogabb hazába költözik. És ez a Lélek  ad neki 
erőt, bátorságot, hogy i g y tudjon meghalni, u gy tudjon    
várni az Ur Jézus Krisztus ujra való eljövetelére, amikor  
ugyanis majd megitél élőket és holtakat.

  Ez a Lélek adja, hogy igy tudjunk várni az U r  
Jézus Krisztusra mi is  most is, ma is, amikor kegyelemből 
ujra megértük az ádvent csendes  boldog időszakát. Ezért 
csak imádkozva tudjuk énekelni szép ádventi énekünket: 


