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BEKÖSZÖNTŐ.
„Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket és emelkedjetek fel ti 

örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya!“ (Zsolt. 
24, 7.)

Kérdezed ki ez a dicsőség királya? . . . Jézus Krisztus az, 
Istennek szent Fia!

Nem én, Ő a lelkek Főpásztora akar ti hozzátok jönni, ö  
áll kapuitok előtt, Ő kopogtatja meg szent igéje által, szivetek 
ajtaját.

Én, . . .  én csak az ő Irgalmából elébe akarok járulni s utána 
és vele menni, hogy újból, meg újból halljam és hallassam 
Lukács evangélista 4, 18. feljegyzése szerint, a názáreti iskolá
ban elmondott programmját:

„A z Urnák lelke van én rajtam, mivelhogy felkent en
gem, hogy a szegényeknek' az evangéliumot hirdessem, el
küldött, hogy a töredelmes szivüekét meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyúlását, hogy szabadon bocsásscm a lesujtottakat. 
hogy hirdessem az Urnák kedves esztendejét."
A  lelkek Főpásztorának programmja, a ,,Lelkípásztor“-nak 

is programmja. És amint Ö, egyszerűségében is fenséges, kevés 
szóval is sokat mondó beszédeket mondott és beszéde szerint 
élt és cselekedett, a „Lelkipásztor" sem kíván, a tárgysoroza
tába felvett prédikációkat, irásmagyarázatokat, az ev. lelki
pásztor működése körébe vágó kérdéseket, hosszasan fejtegetni. 
Röviden kívánunk szólni s e reménytelennek látszó, sötét ma
gyar éjszakában, ezer sebből vérző magyarhoni evangélikus egy
házunk, híveink s a magyar hazánk érdekében, annál többet 
cselekedni!

Azért Ti kapuk emeljétek fel fejeiteket és emelkedjetek 
fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya!"

Kérem a lelkésztársaknak, valamint a filiabeli levita tanitói- 
kar s áldozatkész világi urainknak is, hathatós és mielőbbi, szel
lemi és anyagi támogatását.

1924. év ádvent első vasárnapján.

A Lelkipásztor felelős szerkesztője s kiadója.



I. Elöfohászok, énekek, imák, versek.

Lassan.
Evangélikus magyarok fohásza.

c.. ... Szövege és dallamaFérfikar. Hamar GyuUtóI>
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Templomi előfohászok
(adventkor, karácsonykor s évfordulókor.)
„Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Istenem benned bízom; 

ne szégyenüljek meg. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. 
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy 
az én szabaditó Istenem." (Zsolt. 25, 1— 3.)

*
„Áldott az Ur, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megvál

totta az ő népét; hogy megjelenjék azoknak, a kik sötétségben 
és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat 
a békességnek útjára." (Luk. 1, 68, 79.)

„Örülj Sión leánya, ime jön néked a te királyod, igaz és 
szabadító ő ." (Zak, 9, 9.)

..Jövel Uram! jövel hozzánk,
Égi üdvöt áldást hozz ránk.
Előtted lelkek királya —
Szivünk ajtaját kitárja.
Végy állandó lakást nálunk 
S üdvözíts, ha jó halálunk,"

.Üdvösség királya, te dicső égi fény, 
féged keresünk ez advent reggelén ... 
^Os t̂asd kételyinket,. . .  óh önts

[belénk hitet,
iram maradj velünk, halld meg

[kérésünket! 
(Adv. 3 v.)

,,Sion királya üdvöm, mindenem,
Jöjj építsd újra szent országodat! 
Könnyezve, vágyva néz feléd szemem. 
Szivem meleg „hozsannával" fogad. 
Megújult éltem néked szentelem: 
Jézus! jövel, áldj meg s maradj velem."

(Zábrák.)

„Örök Isten aggódó lelkem 
Hozzád siet a hitnek szárnyain,
Kinél vigaszt és áldást leltem,
Maradj velem, ha múlnak napjaim! 
így hozzon bár ez év bút bánatot, 
Nem félek mert megvéd erős karod."

(Évford.) (Zábrák.)

Karácsony ünnepén, leszállt a szeretet, 
Ima szárnyán száll fel Urunk, a dicséret: 
Dicsőség a mennyben az Atya Istennek,
A  földön békesség, az emberiségnek.

Szegények és árvák, ne szomorkodjatok, 
Vigyázzatok inkább és imádkozzatok! . . . 
Karácsony ünnepén, örüljön mindenki,
Eljött a Megváltó, ne sírjon ma senki. Ámen!

Ima.
(Vallásos estély, biblia óra előtt.)

Dicsőségben lakozó Isten, szeretet Istene! Ez alkony órá
ban, a világ zajától félrevonulva, ide gyülekeztünk, a szellemi 
munkásság e hajlékába, hogy imát rebegjünk neked s a te dol
gaidban foglalatoskodjunk. Te benned van a mi bízodalmunk,
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Te vagy a mi erősségünk. Téged nem érint a változás árja, nem- 
takar be az est sötét árnya. Léted világit, igényt fényt lövel a 
homályba s megjelöli az utat a te országodba. ,,Magasztaltassál 
fel az egek felett óh Isten és mind az egész földön legyen a te 
dicséreted!'1 Dicséret és hála a te jóságodért, hogy minket 
mindeddig megőriztél és szent tudományod, a Krisztus evangé
liumának világát meg nem vontad tőlünk. Hála felséges ado
mányodért a vallásért, mely bölcsességre tanit és az élet har
cában gyámolit.

Jó Istenünk, buzgó szivvel kérünk, jóságodat s kegyelme
det ezután se vond meg tőlünk. Bocsásd ki most is a te világos
ságodat és igazságodat mindannyiunkra, hogy hitben, szeretet- 
ben, alázatosságban és bölcsességben gyarapodjunk, s ezáltal 
mi is hozzájárulhassunk a legfőbb jó,. Isten országának építéséhez.

Mi Atyánk, ki az esti szellő suttogását érted s a falevél 
zizegését hallod, figyelmezz a mi könyörgésünkre s áldd meg 
ezen vallásos esti összejövetelünket, szent Fiadért az Ur Jé
zusért. Ámen!

Ima.
(Vallásos estély után.)

Irgalomnak Atyja, jóságos Istenünk! Mielőtt a szellemi 
munkásság e hajlékát elhagynék, kezünket imára kulcsolva,, 
hálát akarunk még mondani szent Felségednek. Szivünk minden 
gaz öröme, teljesült reménye, vallásos összejövetelünk minden 

kedves órája, a te jóságodat hirdeti.
Hála neked Atyánk, hogy e mai kedves és tanulságos össze

jövetelen mi is résztvehettünk. Hála, hogy szent Igéd által, szi
vünket lelkünket művelhettük, evang. hitünket, reménységün
ket gyarapíthattuk s célunkhoz, a te országodhoz, közelebb jut
hattunk.

Kérünk téged jó Istenünk, tarts meg bennünket ezen jó 
igyekezetünkben. Éleszd bennünk, az irántad való szeretetet 
evang. egyházunk s magyar hazánkhoz való hűséget és áldozat- 
készséget. Ápold e vallásos estélyek által az egymás iránti 
; zelidlelküség és testvériség érzetét.

Áldd meg kegyelmeddel hozzánktartozóinkat s minden 
embertársunkat. Adj nékik is, nekünk is békés pihenést, nyugo
dalmas jóéjszakát. És ha éltünk napja lealkonyul, fogadj ir
galmadba, szent Fiadért az Ur Jézusért kérünk. Ámen!
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II. Egyházi beszédek s irásmagyarázatok.

Advent 1.
(Beszédvázlat.)

Róm. 13, 11— 14.
A z apostol szava riadóként hangzik bele a világba. Ne ál

modozzunk! Uj egyházi év. A z idő gyorsan múlik. Ne késleked
jünk. Körültünk ellenségünk: a bűn.

1. Öltözz fel.
11. Fegyverkezz fel.

I .

Öltözz fel. ,,Készitsd magad kedves lélek." „Mert most 
közelebb van hozzánk az üdvösség." Úgy van-e? Közelebb ju
tottunk-e hozzá? Haladtunk-e? Növekedtünk-e a Krisztusban? 
Több hit. Több szeretet. Türelem. A  világ mind jobban merül 
a bűnbe, gyalázatba. Annál inkább legyünk résen. Annál ko
molyabban szól: öltözzük fel a Krisztust,

II.
Fegyverkezz! Először: letenni a sötétség cselekedeteit. 

Aztán járjunk: „Mint nappal , . . nem dobzódásban és részeg
ségben , , .“ Borzalmas jelenségeit látjuk ennek ma. Az Isten 
országa nem evésben, ivásban áll. Nem azt jelenti ne együnk. 
De ne dobzódásban . . .  A  gyülekezetnek szól az apostol. Azért 
int: ne versengésben, irigységben. Ezek gyülekezeteink meg- 
rontói. Fegyverkezzünk, küzdjünk a jelenkor nagy bűnei ellen. 
,Deus vult" volt a keresztes vitézek jelszava. Mi is elmond

hatjuk küzdelmünkre „Isten akarja".

Advent 2.
(Beszédvázlat.)

Róm. 15, 4— 13.
Tegnap volt Miklós napja. A  kath. egyház nagyratartja e 

napot. Szt. Miklósról azt tartja, hogy az éhezőkön segít. Ételt, 
italt nyújt a szükölködőnek. Mi nem keresünk az emberek közt 
segítőt. Legkevésbé a holtak közt. Az egyetlen segítő az Ur. 
ö  az élet kenyere. A z élet vizének forrása. Ez az ádventi idő 
is közelebb akar vinni ő  hozzá, ki ep. szentleckénk szerint:

I. a türelemnek és /
II. a vígasztalásnak Istene.

I.
Ha valaki azt mondotta, hogy a történelem azt tanítja,
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hogy a történelemből semmit sem tanulunk. Szomorú megálla
pítás. A  tenger könny és vér hiábavaló volna? A z apostola 
„amik megirattak tanulságunkra Írattak". Áll ez elsősorban az 
írásról. Abból úgy ismerjük meg Istent, mint a türelem Iste
nét. Türelme Izraellel. Prófétákat ad mégis. (Saját népünk.)

De az Isten türelmének is van határa. Napóleon: „Nem? 
ismer hatalmat, mely az ő ágyúinak ellen tudna állni “ Szt- 
Helénán elmélkedhetett róla.

II.
Isten a vigasztalásnak is Istene. Meg fogjuk látni meg

segítő karját. Advent =  várás ideje, készülődés ideje. Készü
lődjünk: Készítsétek az Urnák útját. . . Harsogjon fel az égre 
szívünk mélyéből: „Dicsőség a magasságban Istennek" és akkor 
az Ur válasza, vigasztaló szava nem fog elmaradni: „a földön 
békesség." M-

Advent 3
I. Kor. 4, 1— 5.

Mint egy reflektor sugarai, úgy világítanak bele e szavak 
az apostol leikébe. E néhány szóban körvonalazva előttünk áll 
az egész ember. Csudálatos alázatossága és fenséges öntudata: 
fejedelmi függetlensége és rendíthetetlen függése. Oly nyugodt, 
indulat nélküli szavak, oly határozott ingadozást nem ismerő 
beszéd ez! Aki elfogulatlanul hallja, csak egyet érezhet: itt 
egész ember, itt egy tetőtől-talpig jellem, itt egy keresztyén 
ember szól hozzánk.

Igaz keresztyén. Az ilyen! Nem mint közönségesen az 
ellenséges táborban szeretik gondolni és hirdetni: hogy ke
resztyénnek lenni annyi mint: puhánynak lenni, akarattalan- 
nak, határozatlannak, kitől senki sem fél, kinek nincs súlyos 
szava s nincs hajlithatatlan következetessége. Nem olyan a 
keresztyén, amilyennek ellenségeink gyűlölködő karrikaturája 
festi, hanem ilyen: mint az apostol: határozott, meg nem al
kuvó jellem: hűséget fogadott urának, Jézus Krisztusnak és 
azt meg is tartja „kincsünk, életünk, nőnk, gyermekünk mind 
elvehetik", a keskeny útra lépett és azon marad, rohanjon bár 
minden a széles ut felé —  nem kúszó növény, hanem tölgyfa 
a romlás árjában.

Ilyenek vagyunk-e?
Mit félsz inkább

1. embereket?
II. Istent?

I.
E különösnek tetsző, de igen komoly kérdést intézi hoz

zánk ma az apostol. Mi rejtezik bennünk inkább? A  félelem 
az emberektől? Tán különös első pillanatra. Hogyan? Embe
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rektől félnék én? „Nincs uram olyan ember" mondod talán. 
„Még ha többen volnának is." De tán mégis, vizsgáld csak, 
mitől rettegsz inkább: emberek megitélésétől-e, Isten megitélé- 
sétől-e? Nem tartasz-e attól „mit szólnak hozzá az emberek!" 
Oh nagy hatalom az ma „mit szólnak hozzá az emberek". Mi
niszterek buknak meg rajta. Fényes életpályák szenvednek 
hajótörést. Oh mennyi csúf bűnt követnek el az emberek csak
hogy egy-egy botlásuk ki ne tudódjék. Mindenre képesek csak 
a falu szájára ne kerüljenek. Semmitől sem rettegnek annyira 
mint attól „mit mondanak majd az emberek". Bűnt, bűnnel 
tetéznek e hatalomtól való félelmükben! —  Melyik irányítja 
tetteidet: emberfélelcm? Istenfélelem?

Dóré Gusztáv, a hires festőművész egyszer hosszabb ideig 
volt megszállva egy fogadóban. Hálából a vendéglősnek uj 
cimtáblát festett. Szép cifrán ki volt írva a tulajdonos neve s 
egy kocsi, amely éppen befordul a vendéglőbe. Nézték az 
emberek és csudálkoztak a művész ügyességén. Egyszer csak 
kitalálja valaki: ni, hisz nem is kerek a kereke! S eltőlfogva 
senkinek se tetszett s az emberek csak csufolódtak. Elannyíra, 
hogy a vendéglős levette a táblát és átfestette a falu asztalosá
val. S most kerek volt minden kerék, csak sehogy sem illettek 
a kocsihoz. De azért jó volt minden és szent a béke.

A  művész képe tönkre volt téve. Szinte nevetni való tör
ténet! De az embernek elmegy a kedve a nevetéstől, ha elgon
dolja: mennyi szép, mennyi nemes, jó igyekezet nem lesz való
sággá, hány jó és nemes sziv komorul el, fásul meg, törik össze 
amiatt „amit az emberek fecsegnek". Mennyi szent lelkesedés, 
mennyi önzetlen áldozatkészség parázslik a hamu alatt .—  de 
nem mer lángra lobbaní, mert az emberek gúnyosak, rossz
májnak, mert nem bírjuk elviselni, hogy esetleg azt mondják 
rólunk: szentesek vagyunk.

Magában a mi gyülekezetünkben is: nem igaz-e, hogy jó 
adag bátorság —  nem annyira buzgóság, vagy jóakarat —  
hanem bátorság kell hozzá, hogy valaki minden vasárnap el 
merjen jönni a templomba, hogy ne féljen- jobban a „meg'szó- 
lástól" mint lelke kárbamenésétől.

Nem igaz-e, hogy még nagyobb adag bátorság kell mint az 
előbbinél ahhoz, hogy pl. férfi létére valaki a délutáni Isten- 
tiszteletre is eljárjon. Pedig délután is nem ugyanazt az igét 
hirdetjük-e? Nem ugyanazt az Urat szolgáljuk, imádjuk-e? 
Nem úgy szól-e a harmadik parancsolat: az ünnepnapot meg
szenteljed. Avagy csak a délelőttöt kell-e megszentelni s nem 
az egész napot?. . .

Látjátok k. t. mit tesz az emberek ítéletétől való félelem! 
A  legjobbat, a legszebbet teszi tönkre, gyülekezeteinket rom
bolja, a sziveket tördeli, a legnemesebb lángot oltja. Ingataggá, 
jellemtelenné tesz, mert hiszen a divat mindenben, mindig más 
s az emberek véleménye is divat.
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Nem akarsz erkölcsi rom, nem akarsz jellemtelen lenni?! 
Legyen tetteid, életed rugója az Istenfélelem. Lám Pál apos
tolt mivé tette! Teljes, egész férfiúvá „rám nézve igen csekély 
dolog, hogy titőletek ítéltessem meg, . . . aki engem megítél, az 
Ur az!" Ez felül emel a divat ostobaságain, az emberek fecse
gésein, rosszindulatán. Ez erőssé, szilárddá teszen mint szá
zados fa. Járj az Urnák utjain. Legyen élted írányitója az ő 
igéje. S akkor nyugodtan szemléled az emberek változó be
szédeit. Lelkiismereted nyugodt lesz. De még ebben se bizd el 
magad. A legfőbb, amit elérhetsz „semmit sem tudok magamra", 
„de ebben nem vagyok megigazulva". Ha nem is tudunk ma
gunkra — ez nem sokat jelent — önmaga iránt az ember min
dig nagyon enyhe. Nincsen köztünk büntelen.

„Aki engem megítél, az Ur az." Azért ne legyen élted 
vezércsíllaga az emberektől való félelem. Tedd azt, amit az 
Isten igéje által jónak, helyesnek tartasz. Féld az Istent. „Ő 
majd világra hozza a sötétség titkait, megjelenti a sziveknek 
tanácsait." Gúnyoljanak bár az emberek mint naiv embert, 
szóljanak meg mint szenteskedőt, rágalmazzanak mint nagyot 
akarót -— mit neked az emberek léha beszéde: az Ur az, aki 
megitél. Majd ha „eljö az- Ur“ . És ő el fog jönni. Hatalommal 
és dicsőséggel. Éppen ez az időszak hirdeti ezt nékünk szent 
komolysággal. Advent van. Az Ur eljövetelét jelenti. A  mi 
Urunk jő. Mi tudjuk ezt, hiszen „Krisztus szolgái" vagyunk. 
Mi tudjuk ezt, hiszen „Isten titkainak sáfárai" vagyunk. Be
látásunk van Isten titkaiba is! Advent. Örvendjünk. Ámen.

Sch. M.

Advent 4.
Egész beszéd.

(Különösen adventesti istentiszteletkor.)
„Te hozzád közelebb,
Mind közelebb,
E jelszó egyesit Uram, veled.
Ha sírom eltemet,
Hozzád közelebb 
Vidd lelkemet,
Te hozzád közelebb!"

Fii. 4, 4—7.
Siri csend borult, az alkonyodó decemberi tájra. Erdő, 

mező, munkaszerszáma, pihen. Csendes a liget. Csend a ter
mészetben, csend van idebennt e szent hajlékban. Csak az érző 
szivek, az üdvre vágyó lelkek húrjai rezdülnek meg élénkeb
ben. Mert, ha a földi munka el is végeztetett, mert ha a földi 
és anyagi gondok kissé el is pihentek, az üdvre vágyó s z ív , a

II.
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jobb sorsra érdemes gyarló emberi lélek, pihenni nem tud. A  
háborgó lelkiísmeret megnyugtatást, az igazságért, békéért 
szomjuhozó lélek kielégitést keres, a bünbemerült szív meg
váltás után áhítozik. S eleinte halkan, aztán mindig hango
sabban tör ki a sóhaj a keblek mélyéből: „vájjon ki hoz reánk 
egy szebb jövendőt'1, mely után buzgó imádság epedez száz
ezrek ajkán? . . .  Ki szabadítja meg a népeket és a világot, ki 
vált meg engemet, a bűn és a halál kötelékéből? . . . Keresem 
a szabaditót, keresem az Istent, de jajj, sehol, seholsem ta
lálom!! . . . Egykor volt istenem, de Őt elfeledtem, múló kin
cseket keresve, az Örökkévalót elvesztettem. . . Egykor volt 
örömöm, hitem, de elrabolta e v ilá g !...

S a midőn te ott állsz hitet, reményt vesztve, fájó szívvel, 
az üdv után sóvárogva, akkor megjelennek előtted az adventi 
magvetők, s a midőn az alvó természet már semmi gyümölcsöt 
sem ad, kinyitják az élet könyvének kincses bányáját, kikere
sik a színtiszta, nemes magvakat, az éltet adó isteni igét s el
helyezik, elhintegetik, az egyházi év tavaszán, a már-már re
ményt vesztett szivek és lelkek talajába.

Én is idejöttem hozzátok, szeretett Testvéreim, a felolva
sott drága szent Igével, ide jöttem hozzátok:

1. Egy örvendetes üzenettel: Az Ur közel vagyon!
2. És egy komoly kérdéssel: Milyen messze vagy te az

Úrtól?
I.

Az örvendetes üzenet szentigénk szerint igy hangzik: 
,,Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom örüljetek: az 
Ur közel vagyon!" —  Pál apostol második hittérítői útja al
kalmával elérkezvén Kisázsia északnyugati tengerpartján levő 
Troas városába, innét, —  egy éjjeli látomásnak, isteni üzenet
nek engedve —  áthajózott Macedónia fővárosába Filippibe s 
itt megalakította az első európai keresztyén gyülekezetei. Az  
apostol —  midőn őt útja máshova vitte, —  azután is aggódó 
szeretettel gondolt, kedves filíppibeli híveire s igyekezett ve
lük az összeköttetést fenntartani. Midőn pedig az apostol fog
ságba került, bilincsét s szenvedését elfelejtve, az Ur Jézusnak 
mint igazságos bírónak, mint Szabadítónak, mihamarabbi ujra- 
eljövetelében reménykedve, azt üzeni a felolvasott Ige szerint 
a filippibelieknek: „Örüljetek az Urban . . .  stb.

Ez az örvendetes üzenet nekünk is szól. Nekünk? . . . Hát 
lehetséges az, hogy nekünk valaki örömet hozzon, hogy valaki 
velünk törődjék, ebben a fájdalom és könnyteli szomorú világ
ban?! . . . Hisz a nem rég lefolyt világháború ütötte sajgó se
bek még nem gyógyultak be, könnyek árja még nem apadt el, 
népek háborgása még nem csillapodott le. A z igazság és béke 
még nem csókolják egymást s a szeretet helyett, még az önzés 
és gyűlölet lángja lobog. . . Aztán amig ezrek a megélhetés 
nehéz gondjaival küzdenek, addig azt látjuk, hogy sokan meg-
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feledkezve a nyomorultakról, a tulbőség élvezeteiben tobzód
nak; míg egyik részen a hitetlenség üt tanyát, addig a másik 
részen a vallási túlbuzgóság, az egyházon kivül keres boldogu
lást. Megcsonkított magyarhoni ev. egyházunk, hazánk ezer 
sebből vérzik. Fogságban van a haza, fogságban az emberi s z ív . 
A  haza a rabló ellenség, az emberi szív  a bűn fogságában! . . . 
És mégis és éppen azért szól nekünk is, —  kik az adventi idő
ben jobban mint máskor, sorsunk jobbrafordulása után áhíto
zunk —  az apostoli üzenet: „Örüljetek az Úrban!" Ez azon
ban nem azt jelenti K. Testvéreim, hogy a földi javaknak s 
élvezeteknek örüljünk, melyek gyorsan tova tűnve csak kese
rűséget, testi-lelki gyötrelmet hagynak maguk után, hanem azt, 
hogy az „Urban“ örüljünk. A z Úrban való öröm. az igazi, a 
teljes, a tartós öröm, melynek biztató ragyogása a szenvedések 
könnyén keresztül is kícsillámlik. Örüljetek, vagyis mindenki 
örüljön, gazdag és szegény, üldözött és árva; és „mindenkor" 
örüljetek az év és nap, az ifjúság és öregkor minden idejében, 
jó és balsorsban egyaránt. Legfőképpen pedig azért örüljetek, 
mert: ,,Az Ur közel vagyon."

„A z Ur közel vagyon!" Ez az apostoli üzenetnek legörven- 
detesebb hangja, az adventi chorálnak legfenségesebb akkordja... 
csillagfény, a már-már reménytelennek látszó sötét éjszakában, 
beharangozás a kiengesztelés ünnepére, édes sejtelem a jobb 
jövőre, a szeretet és kegyelem hulló aranyesője a karácsony
fára!

És ha kérded ki ez az Ur, aki oly közel van? . . Hisz hal
lottál róla, hisz ismered, a Jézus Krisztus az, Istennek szent 
Fia, kit Isten szeretetből a világra küldött, hogy minket az ő 
végtelen kegyelme által, a bűntől megváltson, hogy az ellene 
vétkezőknek újból és újból megbocsásson; az „Ecce homo", az 
igaz ember, az egész ember, a küzdelemben soha nem csüggedő, 
ártatlan szenvedését türelemmel viselő, megcsufolt. kifosztott 
és keresztrefeszített töviskoszoruzta hős, a sirjából kikelő, 
Isten jobbjára ülő haláltgyőző vitéz, az ég és föld Ura. ki el jő 
hatalommal és dicsőséggel, igazságosan megítélni emberek tet
tét, országok határát, élők és holtak birodalmát.

Ez az Ur van közel míhozzánk. Ajtónk előtt áll, . . . közel 
. . . egészen közel . . . szivünk ajtaja előtt; itt áll s felkínálja 
nekünk ismét az élet valódi értékeit, boldogulásunk, üdvünk 
egyedüli drága kincseit, a meg nem másított Evangéliumot, a 
vigasztaló Igét és a Sakramentumokban, bűnbocsátó kegyelmét.

Itt van, . . . engem keres,. . téged kíván. . . . mindnyájunk
hoz szól, kik az élet küzdelmében meglankadtunk, elszegényed
tünk, eltévelyegtünk, megnyomorittattunk s könnvbe lábbadt 
szemmel tekintünk a vigasztalan jövőbe, ha mindegyikünkhöz 
biztatóan szól: Azért jövök, „hogy a szegényeknek az evangé- 
liomot hirdessem, hogy a töredelmes szivüeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek
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megnyillását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, hogy 
hirdessem az Urnák kedves e s z t e n d e j é t (Luk. 4, 18.)

Ez volt célkitűzése, vezérprogrammja melyért jött, élt, 
szenvedett és vérzett. Ennek megvalósításáért jön most is s 
hirdet adventi hirriökei által örömöt, egy szebb jövőt, az Urnák 
kedves esztendejét És habár úgy látszik, hogy magunk, egy
házunk s hazánk részére már-már nincs menekvés s remény
ségünk fájának minden, minden zöld levele lehullott, akkor is 
csak azt mondom, örüljetek, mert annyi sok szép virágot, szivet- 
lelket felüditő értékes gyümölcsöt egy időszak sem termeit 
és termel, mint az egyházi év tavasza, az Urnák kedves esz
tendeje. Itt láthatjuk az alázatosság ibolyáját, az ártatlanság 
liliomát, a türelem gyümölcsét, a hűség és kegyelem örökzöld
jét, a szeretet és önfeláldozás vérpiros rózsáját, az üdv és bé
kesség olajágát. És azzal mind az Ur közeledik hozzád, és 
valamennyiünkhöz, hogy ezáltal felemelje az elesetteket, le
törölje a könnyeket, lelket öntsön a lelketlenbe, szivet adjon a 
szívtelennek, visszaadja az önbizalmat a kétségbeesőnek s ha
talmával, erejével igazságot szolgáltasson élők és holtak felett. 
„Örüljetek az Urban, ismét mondom örüljetek, az IJr közel 
vagyon!"

De nemcsak örvendetes üzenettel jöttem hozzátok, hanem
II.

egy komoly kérdéssel is: Te milyen messze vagy az Úrtól? 
Mert nem elég az, hogy hallod az örvendetes üzenetet: „Az Ur 
közel vagyon!" és tudod mily drága ajándékokkal áll ajtód 
előtt, hanem neked is valamely álláspontot kell vele szemben 
elfoglalnod. Ez pedig csak kétféle lehet, vagy közeledsz feléje, 
vagy távolodsz tőle, vagy elfogadod ajándékát, vagy nem, vagy 
megragadod, vagy elutasítod Igéjét, megváltó kegyelmét. Tehát 
saját jövőd, üdvösséged érdekében, az Ur közeledtének halla
tára önkéntelenül is felvetődik e komoly kérdés: Te milyen
messze vagy az Űrtől? Vagyis közeledsz-e feléje, közel vagy-e 
te is Ő hozzá s megragadtad-e megsegítő karját, üdvözítő ke
gyelmét.

Mindennek meg van a maga értéke. Mindent meg lehet 
mérni. Megmérhetjük pl. méterrel házunk, földünk hosszát, 
szélességét. De vaijon mivel mérhetjük meg az Úrtól való tá
volságunkat?

A z apostol, midőn prófétai látomásában az Ur eljövetelét 
oly közelinek jelzi s lelki örömre hívja fel hiveit, egyszersmind 
arra inti őket: „A  ti szelidlelküségtek ismert legyen minden 
ember előtt. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságtokban 
és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok 
fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket 
és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Vagyis evvel azt 
akarja mondani, hogy az Ur közelsége akkor lesz reátok nézve
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áldássá és Isten békessége tulajdonotokká, ha ti is közeledtek 
hozzá, szelidlelküséggel, alázattal, minden embertársaitok iránt 
kinyilvánuló szeretettel, nem aggódva, hanem imádkozó lélekkel. 
Mivel pedig a szelidlelküségnek, a szeretetnek, a soha nem 
aggodalmaskodó imádkozó léleknek alapja és forrása a hit, a 
gyermeki bizalom, tehát az Úrtól való távolságunk mértéke 
sem lehet más, mint a hit, az Urban való hit. Vagy hiszek az 
Urban, vagy nem. Vagy hitem által közeledem az Úrhoz, vagy 
hitetlenségem által távolodom tőle. Minél nagyobb a te hited, 
annál közelebb vagy az úrhoz, és minél kisebb a te hited, 
annál távolabb vagy az úrtól, üdvösségedtől. A  hit a remény
ség éltetője, mely a Szabaditóhoz, a megváltó örökbékéhez 
közelebb visz, a hitetlenség, a bűn ettől mindjobban eltávolít 
s a kétségbeesésbe sodor.

A z úrtól való távolságod mértéke tehát, nem a név, a 
hely, a kor, a vagyon, hanem egyesegyedül, a közeledő Ur 
Jézus Krisztusban való egyéni személyes hited, mely Jézus 
példájának, a szelidlelküségnek, az alázatos imádkozásnak, az 
önfeláldozó szeretetnek, az igazságnak és türelemnek követésé
ben áll és abban, hogy a jelen szenvedések harcában soha nem, 
csügged, s a jövő miatt soha nem aggodalmaskodik. Az Úrhoz 
nem akkor vagy közelebb, mikor előkelő névre, tekintélyes 
vagyonra tettél szert, mikor ebbe, vagy abba a „szent városba'* 
zarándokolsz, mikor dicsekedve nagyhangú fogadalmakat teszel, 
még akkor sem bizonyos, hogy az Úrhoz közelebb vagy ha tör
ténetesen mellette állsz és őt hallgatod, hanem akkor vagy kö
zelebb az úrhoz, midőn a súlyos megpróbáltatások idején is, 
hűséggel megállód helyedet és önzetlenül teljesíted mindvégig 
kötelességedet ott, ahova Gondviselés téged állított, és a midőn 
Isten, egyházad és hazád igazságáért, kész vagy a börtön és 
a kereszt kínjait is elviselni.

Pál apostol, a felolvasott szentígék szerzője, messze fog
ságban sínylődik, mégis közel volt az úrhoz, mert az ima szár 
nyán szállt hozzá s ujjongó gyermeki bizalommal hitt eljöve
telében. —  János, a legifjabb tanítvány, nem neve, nem fiatal
sága miatt volt közel az Úrhoz, hanem szelidlelküsége és szere- 
iete miatt, —  Iskariotes Judás, ott volt Jézus mellett, kenyerét 
ette, és mégis oly távol volt az úrtól, legtávolabb, midőn őt 
megcsókolta, harminc ezüst pénzért elárulta. —  Péter, a „szikla" 
nevű, ki avval dicsekedett, hogy ő az Urat soha nem tudná 

* cserben hagyni s kész volna érette inkább meghalni, mikor M es
terét a főpap udvarában mégis háromszor megtagadta és meg
szólalt a kakas s az Ur szemrehányólag tekintett Péterre, hej 
de messze, nagyon messze volt ő az Úrtól! Midőn azonban az 
Urat elhurcolni látta, s Péter bűnbánó könnyeket hullatva sírva 
fakadt, akkor közel volt az Úrhoz. A  napkeleti bölcsek, nem 
akkor voltak közel az Úrhoz, midőn a csillagot meglátták, ha
nem mikor drága aiándékot adva néki magukat megalázva,
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elismerték királyuknak s megtérve, más utón mentek vissza 
hazájukba. —  Luther, mikor szerzete ügyében Rómába ment, 
messze volt az Úrtól, a midőn azonban a wormsí birodalmi gyű
lésen, Istennek inkább engedve, mint az embereknek, a köz
érdeknek inkább, mint az egyéni érdeknek, ezernyi-ezer ember 
előtt, bátran hitvallást tett a Krisztus evangéliomáról, akkor 
közel volt az Úrhoz.

Hát te milyen messze vagy az Úrtól? Ez a komoly kérdés 
hangzik ma feléd. Te oly közel vagy házadhoz, földedhez, ba
rátaidhoz, világi élvezeteidhez, csak éppen az Úrhoz nem. Pedig 
a föld, az anyag, a világi élvezetek, melyek oly sokszor cser
ben hagynak, hamar szétfoszlanak, igaz boldogságtól csak mind
jobban eltaszitanak és sok-sok keserűséget és nyughatatlansá- 
got okoznak. Jer közelebb az Úrhoz! . . . Félsz tőle? . .  . Igaz, 
a gonoszoknak, a megátalkodott bűnösöknek van okuk tőle 
félni, mert jő az Ur hatalommal és dicsőséggel ítélni elevene
ket és holtakat, de a jóknak, a'megtérni akaróknak, az elnyo
mottaknak, az igazságért háborúságot szenvedőknek nincs okuk 
félni, sőt teljes bizalommal és hittel közeledhetnek feléje.

Az erős hit és feltétlen bizalom gyönyörű példáját olvastam 
a napokban egy igaz történetből. Egy királynak volt egy udvari 
orvosa, kit előzékeny hű szolgálataiért annyira megkedvelt, 
hogy őt közeli barátságába fogadta. Történt egyszer, hogy a 
király nagybetegen feküdt ágyában és szolgálattevő inasa ezüst 
tálcán egy névtelen levelet adott át neki. A  levél ismeretlen 
írója arra figyelmezteti a királyt, hogy udvari orvosától semmi
féle orvosságot ne fogadjon el, mert meg akarja őt mérgezni. 
Alig olvasta el a király a levelet, kopogtatás hallatszik s belép 
a király kedvenc orvosa s táskájából egy orvossággal teli üveget 
véve elő, azt a beteg királynak nyújtja avval, hogy azt csak 
vegye be, mert attól biztosan meg fog gyógyulni. A  király elő
ször megdöbbent s úgy látszott egy pillanatig küzd magával, . . . 
aztán, . . . míg egyik kezével az orvösságos üveg után nyúl s 
annak tartalmát fenékig kiissza, . . .  az alatt a másik kezével 
odanyujtja az árulkodó levelet orvos barátjának, mintha mon
daná: ime olvasd, ellenséged téged bevádolt, de én bízom ben
ned, én hiszem, hogy te rosszakaróm nem lehetsz; —  aminthogy 
a hűséges orvosnak eszeágában sem volt királyát megmérgezni, 
hanem meggyógyitaní. Az árulkodó levélírója pedig kitudód
ván elnyerte méltó büntetését.

Amint a tőrténetbelí király betegségében is bizalommal 
volt orvosa iránt, s e bizalmat, a saját orvosa részéről fenye
getni látszó életveszély dacára is megőrizte, éppen ilyen aggo
dalom nélküli, feltétlen bizalommal kell közelednünk lelkünk 
orvosához, a Krisztushoz. És ha a megaláztatás és szenvedés 
keserű poharát is kell kiürítenünk s a halál sötét völgyébe ve
zet is, csak higyjünk benne, menjünk vele, mert ő akkor is, 
ott is javunkat akarja s a bút örömre forditja.
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A  hit által az Ur közelébe juthatásnak óriási, —  örömöt 
és életet adó, —  gyógyereje van. Ez hangolja az apostolt 
örömre még a börtönben is. A  bűnbánó Mária Magdolna pedig, 
az Ur közeledtének hirére, bizakodó lélekkel így kiált fel: „Ha 
csak ruhájának szegélyét megérinthetném, meggyógyulnék!" 
Ha csak egy morzsányi hitetek volna ti „népek szövetsége", 
nemzetek sorsának intézői, ha szeíidlelküségtek, önzetlenségtck 
„ismert lenne minden ember előtt", akkor tanácskozásaitok 
nyomán, nem lélek nélküli paragrafusok, keserű elégedetlen
ség, évezredes erkölcsi és gazdasági javak összeomlása, hanem 
mindenhol műveltség és kultúra, áldás és béke fakadna! —  Ha
csak egy mustárnyi imádkozó hited volna is az Urban, drága 
evangélikus magyar testvérem, biztosan meggyógyulnál, meg
nyugodnál, megvigasztalódnál!... Tudom, . . .  országok és lel
kek összeomlása, ev. egyházad, magyar hazád megcsonkítása 
után, bizalmad is megingott, hited szárnya is megcsonkult' s 
fájó szívvel tekintesz szülőfölded megszabadult határára s 
könnybe lábbadt szemmel gondolsz az elszakított szülői haj
lékra, hol egvkor' a Jézuska eljövetelét várva, kedves családi 
körben, édes sejtelemmel, várakozó örömmel töltötted el az ad
venti estéket.

Ámde még sem szabad csüggedni! A  közeledő karácsony 
szent ünnepe előtt ime megjelennek ismét az adventi magvetők, 
hogy a megtört, bánatos szivek talajába elhintsék a reményt, 
vigaszt adó Igét, egy jobb kornak gyümölcsét. És amint egykor 
a flörtön mélységéből, ugv most is, e siralom völgyéből, szenve
déseink hazájából, felhangzik az apostoli örvendetes üzenet: 
„ Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom örüljetek: az 
Ur, —  a mi Szabaditónk, —  közel vagyon!" De felhangzik a ko
moly kérdés is: „Te milyen messze vagy az Úrtól?" Ne távoz
zál tőle. Ne bízd magadat, ügyedet másra, mert nincs senkiben 
másban üdvösség, csak az Ur Jézus Krisztusban. Ha közelébe 
maradsz, a magad, egyházad, hazád üdvét, boldogságát, nagy
ságát mind, mind visszanyerheted. Jer, menj elébe, menjünk 
közelébe mindnyájan, nem aggódva, bizalommal, szelidlelkíi- 
séggel, szüntelen imádkozó szívvel, ragadjuk öt meg hittel és 
ne bocsássuk el mig „Isten békessége" ránk nem virrad, amig 
meg nem könyörül mirajtunk. —  Ezért imádkozzunk:

„Te hozzád közelebb . . .
Óh halld imám!
Midőn vészes habok
Támadnak rám.
Jöjj, mentsd meg hívedet,
Te hozzád közelebb . . .
Óh halld imám!" Ámen! V. Z.
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Karácsony első ünnepén.
( Rövid elmélkedés.)

Luk. 2, 1— 14.
Karácsony szent ünnepe van ma. A  karácsony, a keresztyén- 

ségnek legszebb és legkedvesebb örömünnepe. A z angyal is igy 
szólt egykor a betlehemi pásztoroknak: „Ne féljetek, mert iroe 
hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lé
szen, mert ma született néktek a Megváltó, ki az Ur Krisztus, a 
Dávid városában!" —  Mindenki örömmel üdvözli ma egymást. 
Mindenkinek mindenkihez van egy-egy jóleső, barátságos, ör
vendetes szava. És ez az öröm, mint a delejes áram, szétárad 
úgy egyesekre, mint egész gyülekezetekre, gyermekeinkre és csa
ládokra, szegényekre és gazdagokra egyaránt s édes boldogság
gal, reménységgel tölti el a szivet. Ahol azonban öröm és boldog
ság tölti el a szíveket, ott kell, hogy a szív öröme valamiképpen 
kifejezésre is jusson. A  szívnek teljéből szól a száj. Akinek nagy 
az öröme, az valamely ujjongó, hangos kifejezéssel, rendszerint 
énekkel fejezi ki ölömét. Az ének az ember jellemének kife
jezője.

Melyik a mi énekünk?
A  mi legszebb és legkedvesebb énekünk, az ang.yalsereg ka

rácsonyi éneke:
1. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
2. E földön békesség,
3. És az emberekhez jóakarat!

I.

,,Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek/ “

Ez a legszebb énekünk alaphangja, első akkordja. Ha az 
ének alaphangja hamis, akkor hamis lesz az egész ének, ha az 
első akkordot nem tudjuk, vagy hibásan mondjuk, hibás lesz az 
egész éneklés. „Dicsőség Istennek!" Ez a helyes, ez az egyedül 
helyes alaphangja az éneknek. Ha ezt eltaláljuk, akkor evvel 
harmóniába hozhatjuk a többi akkordokat is. Midőn Jézus 
megszületett Betlehemben, az angyalsereg nem a népszámlálást 
elrendelő Augusztus római császárt, nem Czirenius sziriai hely
tartót, nem is Józsefet, vagy szűz Máriát dicsérte és dicsőítette, 
—  mert hisz ezek csak eszközök voltak az Ur kezében, —  ha
nem egyesegyediil Istent. Isten a Teremtő övé a dicséret, Isten 
az Atya őt illeti a hála, Isten adta értünk egyszülött Fiát, azért 
néki legyen dicsőség! Maga az Ur Jézus Krisztus is, ki azért 
jött, hogy e gonosz világban útmutatónk legyen, nem kereste 
soha a maga, hanem egyedül Isten dicsőségét. „Dicsőség Isten
nek!" Ez kell, hogy alapja legyen minden szavunknak és csele-
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kedeiünknek. Négyszázados evangélikus egyházi énekeinknek 
is ez képezte alapját. A  kérsztyén egyház első költőit is ez a 
Glória ihlette meg zengvén ily éneket: ,,Téged Isten dicsérünk" 
(Ambrózius), „Dicsőség mennyben Istennek" (Decius), „Jer di
csérjük Istent", „Boldog örömnap derült ránk", Mennyből jö
vök most hozzátok" (Luther). Isten iránti dicséretünket minden
kor gyermeki bizodalmunkkal, evang. hithűségünkkel mutassuk 
ki. Ne a múlandó anyagra, földre, hanem a magasságos meny- 
nyekbe, az Örökkévalóra kitől minden jó adomány jő, vessük 
tekintetünket: „Dicsőség a magasságos mennyekben istennek."

II.
„ A  fö ld ö n  b é k e ssé g

Ha az alaphangot eltaláltuk, erre biztosabban építhetünk. 
Ha az első akkord tisztán cseng, akkor ebbe a második akkord 
is könnyebben belekapcsolódik. Ha szavunkkal, tettünkkel való
ban Istent dicsérjük, akkor a földön békesség lészen. A  földön 
nem lehet addig békesség, mig Istenhez való viszonyunkat nem 
rendeztük, amíg Istennel nincs békességünk. A  bűn elszakította 
az embereket az Istentől, s ezáltal az embereknek sok békét
lenséget és nyughatatlanságot okozott. Isten azonban elküldte 
e bűnös világra egyszülött Fiát, a Békesség fejedelmét a Jézust, 
ki ártatlan szenvedésével és hálával kiengesztelte az Atyát és 
kinyitotta előttünk a k e g y e le m  ajtaját. Aki megbánva bűneit s a 
Jézus Krisztusban hisz, annak az Isteni kegyelem békességet ad, 
annak békessége van. Neked, hazádnak, népek és nemzeteknek 
csak ezen az alapon lehet békessége.

III.
,,É s az e m b e r e k h ez  jóa k a ra t! “

Ez a karácsonyi ének befejező, szívet-lelket felemelő szép 
akkordja. Ha Istent dicsőítve a földön békesség van, akkor lesz 
az emberekhez és az emberek közt jóakarat vagyis az egész 
emberiségnek újjászületése. Akkor a jóakaratu emberek még a 
küzdelem és megpróbáltatás közepette is tudnak örülni a Jézus 
születésének, tudnak tűrni és remélni s magukat megalázva, 
hívő szívvel örömmel éneklik a legszebb karácsonyi éneket: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, a földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat!"

Szk.
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A betlehemi mezőség.
(Gyermekistentiszteletkor.)

Lukács ev. 2̂ 8—9. „Valinak pedig pásztorok azon 
a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáz
tak éjszakán az ő nyájok mellett. És ime az Ur
nák angyala hozzájok jőve és az Urnák dicsősége 
körülvevé őket és nagy félelemmel megfélemlének."

Menjünk ma lélekben a Betlehem városka körüli mező* 
ségre. Késő este van. Ránk borult az éjszaka sötétsége. Mély 
csend köröskörül. Ott pásztortüz világit. Egyre kisebb és kisebb 
lesz a láng. A  félhomályban néhány alak ül a tűz mellett. 
Pásztorok, kiknek nyája a buja mezőségen pihen. Majd egy 
bárány bégetése töri meg a csendet- majd egy kutya ugatása, 
mintha valami észlelt gyanús mozgásra akarna élet jelt adni 
magáról. De újra elcsendesül minden. Odaérünk a férfiak körébe. 
Egyesek közülük pihenésre tértek, mások ülve mesélgetnek. Fel
tűnő közöttük egy hosszú, ősz szakálu pásztor, kihez félénken 
simul egy gyermek —  nagyatya és unoka. Letelepedünk mellé
jük és figyeljük beszédjüket. „Már előbb el akartad mesélni a 
betlehemi mezőség titkát, —  mondja a fiú —  nem mesélnéd el 
ma? „Jó, — feleli nagyapó — ma alkalom van rá. Munkán
kat elvégeztük, az est is csendes. Ülj mellém és figyelj. Valami 
sajátszerü mezőség ez. Hosszú évszázadok óta valami titokza
tosság veszi körül. Ezen gyakrabban ment át a jó Isten áldásra 
emelt kézzel. Igaz, megteszi ezt minden mezőséggel évenként, 
mert enélkül nincs növekedés. Néki meg kell tennie mindenütt 
a magáét, hogy legyen ember és állatnak egyaránt eledele. Itt 
ez mégis valami különleges volt. E mezőség egykor egy Boaz 
nevű emberé volt. Ez nemcsak gazdag, hanem istenfélő és jó is 
volt, Isten előtt alázatos, az emberekkel szemben barátságos, 
aratóival szemben igazságos, a szegényeknek pedig jótevője. 
Boáznak mezején szedegetett kalászokat egy szegény asszony, 
kit Ruthnak hivtak,. hogy kenyere legyen néki és anyjának. 
Ő is istenfélő volt és jóságos embertársaival szemben. És mivel 
Boaz nem a szegénységet, hanem a tiszta szivet nézte, megsze
rette és feleségül vette. Ebből a házasságból származott Isai, 
Dávidnak, Izrael későbbi dicső királyának atyja. Nem volt ez 
király kezdettől fogva. Eleinte csak pásztorfiu, aki atyjának 
nyáját őrizte a betlehemi mezőségen. Testvérei mondták néki, 
te vagy a legkisebb, néked kell e munkát végezned. Isten pedig 
kegyes szivét nézte és azt mondotta: légy a legnagyobb az or
szágban és megtette királynak. íme igy ment át Isten e mező-

IIl. Alkalmi beszédek is  elmélkedések.
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ségen, ott állva Ruth és Dávid mögött, különöskép megáldva 
őket. És ez a' betlehemi mezőség titka. Jó annak, aki itt végez
heti a maga munkáját. Úgy érzem itt magám, mintha közelebb 
volnék Istenhez és a mennyhez, mint másutt." így mesélt nagy
apó és az unoka tágra nyílt szemekkel nézve hallgatta. Majd 
megszólalva ezt mondja „vájjon eljöhet e még egyszer a jó 
Isten, hogy megáldja a betlehemi mezőséget?" „Hogyne —  
feleli nagyapó —  hisz a tanult emberek, kik tudnak olvasni régi 
könyvekben £s azokat magyarázni, azt mondják, még egyszer 
különöskép részese lesz Betlehem az isteni áldásnak. Még egy
szer eljő. De ki tudja igaz lesz-e és ha igen, mikor. Én aligha 
élem meg, öreg vagyok már. „Te még fiatal vagy. 60— 70 év 
múlva tán többet mesélhetsz már unokáidnak, mint én ma ne
ked." Csendesen, gondolkodva ül a gyermek. Amikor nagyapó 
azt mondja: későn van már, feküdj le, világosság járja át az 
éjszakát és nem tudták valami tűznek lángja volt-e vagy villám. 
A  többiek álmukból felriadva kérdik: mi volt ez? Nagyapó nem 
tudott feleletet adni. Ily fényt még nem látott és nem tudta 
mire magyarázni.

Mi többet tudunk, gyermekek, mint az öreg ember akkor 
tudott. De a további karácsonyi történet mutatja, hogy ő tőle 
is elszállt nemsokára minden félelem.

Schultze u. ford.: Hoffmann Ernő.

A betlehemi istálló.
(Gyermekistentiszteletkor.}

Lukács eu. 27. „És szülé az ö elsoszülött fiát; 
és bepolyálá őt és helyhezteté öt a jászolba, mivel
hogy nem vala nékik helyeik a vendégfogadó
háznál."

Az esti szürkületkor a betlehemi vendégfogadóháznál két 
későn jött vendég kopogtat, hajlékot kérve a tulajdonostól. E  
két vendég Mária és József. Vállvonogatva felel nékik a tulaj
donos mondván: „igen sajnálom, de mivel minden hely betelt, 
nem adhatok helyet a vendégfogadóháznál". „De hiszen fele
ségem annyira fáradt, hogy a legnagyobb jóakarat mellett sem 
mehetünk tovább —  mondja József. Nincs igazán egy tenyér
nyi hely sem, megelégszünk akármilyennel is. Talán van még 
a szénapadláson?" Némi megfontolás után a vendéglős az erről 
való beszélgetést lehetségesnek tartja és azt mondja „ha tet- 
széstekre van, az istálló —  mivel a jószág a mezőn van —  
üres." Legalább fedél alatt vagyunk —  mondja József. Ezután 
a vendéglős kis lámpással elvezeti őket az istállóba. A  nagv 
mennyiségben ott lévő szénából és szalmából valamely sarok
ban puha fekhelyet készíthettek magatoknak. Persze nem volt 
olyan, mint amilyenhez otthon szokva voltak. A  szükségben ez
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is jó volt. Úgy gondolom, nem is engedték volna, hogy valaki 
sajnálkozzék felettük. Bizonyára azt mondanák a sajnálkozók- 
nak; ,,mit akartok, hisz mi meg vagyunk elégedve". Szegény
ségük mellett is gazdagoknak tudták magukat. Igen, gazdagok 
voltak a külső szegénység ellenére. Hisz ott a betlehemi istálló
ban drága karácsonyi ajándékban részesültek. A Jézuskát 
kapták ajándékkép. Mennyire csodálkoznak majd a riázáretiek, 
ha a népszámlálásról hazatérő Mária és József ilyen kedves 
gyermeket hoznak magukkal. Higyjétek el gyermekek, ha egy 
apa és anya még oly egyszerű emberek is, ha maguknak mond
hatnak egy kedves gyermeket, szegénységük mellett is gazdagok.

Mennyivel inkább ha a Jézuskáról van szó. Itt fekszik, 
szénán és szalmán. Néktek. épugy mint testvéreteknek bizo
nyára jobb fekvőhely volt elkészítve, mint a Jézuskának. Böl
cső és gyermekkocsi helyett csak jászol! Vánkos és takaró he
lyett széna és szalma! Tán némely anya, egyik-másik közületek 
is felsóhajt erre: óh szegény gyermek. De ha a  Jézuska beszélne, 
bizonyára azt mondaná: ,,mit akartok, hisz meg vagyok elé
gedve. Ha nincs is nékem meg minden, amihez mások hozzá
szoktak, megvan mégis a legszükségesebb". Miként Mária és 
József, a kicsiny Jézus is gazdag volt szegénysége ellenére. 
Volt néki gondos, figyelmes édesanyja, aki nem jött zavarba, 
ha kicsiny gyermekét bölcső, vánkos nélkül kellett lefektetni. 
A z  anyai szeretet mindenkor megtalálja a kivezető utat, ha 
gyermekének van valamire szüksége. A  legjobb helye a gyer
keknek végűi is az anyai ölben van. A z anyai tekintet éltető 
napsugár a gyermek felett, altató dala olyan, mint az angyalok 
-éneke. A  Jézuska szegény volt és mégis gazdag, mert szerető, 
istenfélő, hűséges emberek voltak szülei.

Vájjon milyenek vagytok ti, gyermekek? Szegények vagy
tok ti is és egyúttal gazdagok? Tény az, hogy sok ember kü
lönösen karácsonykor érzi szegénységét. A  gyermekek vágyai 
.nem teljesülhetnek mind. Édességek, csillogó gyertyaláng, aján
dékok gyéren jutnak. Fájdalmasan panaszkodnak ilyenkor: 
mily szomorú karácsony. És mégis gazdagok vagytok, mert a 
Jéznska gazdagsága a tietek is, hisz vannak szerető szüléitek. 
És ha egyik vagy másik elvesztette is atyját vagy anyját, az 
egyik megmaradt. Akinek meg vannak még jó szülei, az gaz
dag, ezt karácsony ünnepe hirdeti nekünk. De a tietek Mária 
és József gazdagsága is, mert a tietek is kell, hogy legyen a 
Jézuska, a ti szivetekben is meg kell annak születnie. Remé
lem, ti nem mondjátok, miként Betlehemben „nincs hely". A z  
-egész szív  önző kívánságokkal, hiú gondolatokkal telt! Nincs 
hely a Jézuska számára? Ne legyen igy, adjátok néki az első, 
a legfőbb helyet. És legyen akkor karácsony még oly csendes 
és komoly, minden szegénység ellenére gazdag az, aki magáénak 
mondhatja a Jézuskát.

Schultze után ford.: Hoffmann Ernő.
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A karácsony eredete.
A  karácsony megünneplése aránylag csak nagyon későn 

nyert polgárjogot a keresztyén egyházban. Husvétot és a többi 
főbb ünnepeket 200— 300 évvel előbb ünnepük meg, igy azt 
lehet mondani, karácsony egyike a legifjabb keresztyén ünne
peinknek. Mint legifjabb ünnep azonban a legszebb, a legked
vesebb nevet vívta ki magának: a szeretet ünnepe. A z Ég ölel
kezett akkor a földdel, a testté lett Ige az emberiséggel.

A  szeretet eme nagy ünnepe eredetének meghatározása 
sok vitára adott s ad ma is alkalmat. Felmerül mindenekelőtt 
az a kérdés, vájjon a karácsonyt a keleti vagy a nyugotí egy
házban ünnepelték-e meg először.

Erre nézve egyetlenegy történeti bizonyságunk van, t. L 
Chrisostomos egyik beszéde. 386-an Antiochiában karácsony 
ünnepén tartott beszédében ugyanis kiemeli, hogy bár csak egy 
évtizede, hogy itt (t, i. keleten) a karácsonyt megünneplik, 
mégis hamar meghonosult az egyházban. Ebből az következik, 
hogy 370 körül a keleti egyházban még nem is ismerik. 325 év 
előtt egyik egyházban sem akadunk nyomára, mig 350 körül 
már a nyugoti egyházban megünneplik. Ez időre esik Liberíus 
római püspöknek a karácsony megünneplése tárgyában tett 
intézkedése is.

A  keleti egyházban (Syria, Egyptom, Palesztina) már a 
második században január 6-án vízkeresztkor, Krisztus meg- 
kereszteltetésének emlékünnepe alkalmával, gondoltak ugyan 
Krisztus születésére is, de mint külön ünnepet csak a 4-ik szá
zad végén, tehát 20— 25 évvel későbben kezdik megünnepelni. 
A  karácsony napját a nyugatihoz hasonlóan, szinte december 
25-re tették.

Hogy a karácsony megünneplése a nyugati egyházban kez
dődött, ennek támogatására a két egyház akkori szellemi harca, 
hitvitája is erős érvet szolgáltathat. Míg a keleti egyházban a 
hitviták tárgya a Megváltó személyisége körül forgott, addig 
nyugaton az első századokban a vita tárgyát egyetlenegy kér
dés képezte: a szabad akarat, a bűn kérdése. A  nyugati egyház
ban sokkal élénkebb volt a bűntudat, a bűn által megromlott 
emberi természetnek Isten kegyelmi ténye: a megváltás iránt 
való vágyódása. A  megváltást pedig leghívebben fejezi ki a 
Megváltónak emberi alakban való megjelenése: az Urnák
születése.

Érdekesek ama hypothesisek, melyek a karácsony eredetét 
közelebbről meg akarták világítani.

Egyesek a karácsonyt zsidó eredetűnek tartják. A  zsidók 
ugyanis dec- Í7. körül templomszentelési ünnepet ünnepelnek 
és pedig ama ténynek emlékére, hogy Antiochus Epiphanes 
által megszentségtelenitett jeruzsálemi templomukat a makka- 
beusok hősi harca után megtisztították. Erről a történeti ese
ményről a makkabeusok könyve értesít bennünket. (V. ö. I.
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Makk. 4. és II. Makk. 10. fejezeteit.) E hypothesís támaszkodik 
arra, hogy a keresztyénekké lett zsidóknak mintegy kárpótlást 
kellett adni. A  nagy kegyelettel megünnepelt templomfelszen- 
teiési ünnep veszteségéért a karácsony mint Krisztus születé
sének emléke szolgált pótlásul. Ez az állitás azonban nem áll
hat meg azon oknál fogva, mert amint fentebb történeti bizony
ság folytán láttuk, a karácsony ünnepének bölcsője nem a ke
leti, hanem a nyugati egyházban ringott.

Mások a karácsony eredetét a keresztyén egyház első szá
zadaiban felmerült hitvitákra viszik vissza. Az úgynevezett 
heretikus felekezetek ugyanis a Krisztus testségét, emberi ter
mészetét kétségbe vonták. Ez az ellenpártot arra inditotta, 
hogy a Krisztus testben való eljövetelére külön emléknapot 
szenteljen.

Nagy valószínűséget tüntet fel azonban az a nézet, hogy a 
karácsony ünnepe kapcsolatban áll egy pogány római öröm
ünneppel. A  rómaiak december 25. és 27. között ünnepelték 
meg ugyanis a Szaturnusznak szentelt szaturnáliákat. Ez ere
detileg a napfordulás emlékünnepe is volt, amikor is a nap 
diadalmaskodott a sötétség felett (december 25.).

A  szaturnáliák, melyeket folytonos vigadozások között 
töltöttek el, ünnepe volt akkor az egyenlőségnek és szeretetnek 
is. A z egyenlőség eszméje kifejezésre jut abban, hogy ama na
pon a rabszolgákat terített asztalhoz ültették s uraik szolgálták 
ki őket. A  szeretet, békesség pedig abban nyilvánult, hogy 
ekkor egymást ajándékokkal lepték meg.

Annyi bizonyos igaz, hogy a szaturnáliáknak eme két utóbbi 
vonása nagyban egyezik a karácsony eszméjével, mégis mint 
pusztán hipothesist nem fogadhatjuk el. De nem fogadhatjuk 
el közelebbről azért sem, mert a keresztyének a pogányok 
ünnepei iránt, melyeket sokszor féktelen öröm s vad tivornya 
között ültek meg, —  eleitől fogva ellenszenvvel viseltettek, sőt 
ezeket egyenesen bűnbánati napoknak tartották. Azt megen
gedhetjük, hogy bizonyos szokásokat átvettek e római ünnep
ből, de ezeket a keresztyén szellem a megváltás tényének jel
képei gyanánt tekintette. Maga a karácsony a szaturnáliák ünne
péből nem eredhetett. Hogy a nyugati egyház ezt megünne
pelte, annak elfogadható s egészen természetes okát nem ke
reshetjük másban, mint az ünnepi rendszer logikájában. Ha az 
ünnepi rendszer egyes kimagasló pontjait, melyek a megváltó 
földi életének fontos mozzanatait alkotják, u. m. szenvedését, 
halálát, feltámadását megünnepelték, csak rövid idő kérdése 
lehetett, hogy ezek alapját képező Krisztusnak testben való 
eljövetelét, születését is megünnepeljék. Ez pedig először a 
megváltás tényével élénkebben és alaposabban foglalkozó nyu
gati egyházban történt, mig ,a keleti egyházban egy-két évtized
del későbben.

Néhai Poszvék Sándor theol. ig. előadása után írta V. Z.
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IV. Képek és idézetek a szentirashoz.
1. Advent, annyit jelent, mint eljövetel. Advent az egyházi 

év tavasza A  tavasz örömöt hoz, de munkát is, különösen a föld- 
mívesnek, A z adventi evangéliom örömöt hirdet: „íme a te kirá
lyod jő tehozzád!", az epistola komoly keresztyéni munkára hív. 
„Ébredjetek, keljetek fel, járjatok, öltözzetek fel!" A  bibliai 
szenttörténet tanúsága szerint négyszer hangzott a kiáltás: A z Ur 
jön teremteni, megváltani, megszentelni és ítélni. Adventkor is 
négyszer hangzik a szó: A z Ur jön! ő  jön testben ezt hirdeti az 
első, jön ítélni ezt a második, jön a szivekbe ezt a harmadik, már 
közel van, ezt hirdeti a negyedik Advent. A  polgári újév azt 
kérdi: mit hoz a jövő? az adventi egyházi újév azt kérdi: Kit hoz 
a jövő?  A  polgári újév azt mondja: „ismét öregebbek lettünk’ . 
az egyházi újév biztatóan szól: „mily fiatal vagy még!" (From- 
mei.)

2. Bach János Sebestyén a híres zeneszerző minden általa 
komponált zenedarab fölé azt irta: ,,Jesu iuva“ , vagyis „Uram  
segíts!" ami héberül annyit jelent, mint „Hozsanna!" ,—  Mily 
nagyszerű volna, ha életed minden tettére és munkájára ezt ír
nád fel: Hozsánna! Uram segíts! (Kliche.)

3. Egy harcias király a régi világban, ha egy várost körülke
rített, meggyujtott egy fáklyát és a kapuk előtt kihirdette, amíg 
ez á fáklya ég, a lakosok adják meg magukat, de ha a fáklya el
égett és parancsának nem engedelmeskednek, elpusztítja őket- 
A z adventi király is ad nekünk időt arra, hogy szivünket, lelkün
ket néki átadjuk, mig a fáklya, melyet meggyujtott, ég. S ez a 
fáklya a ,,kegyelemnek ideje." (Schwenker.)

4. A  sátán semmitől sem fél jobban, mint a gyermekhangok 
tiszta csengésétől, Hozsannájától. (Luther.)

5. Egy régi monda szerint, karácsonykor a tengerbe sülyedt 
harangok megszólalnak. Bár az emberi szív  mélyén sok minden 
eltemetve és elfelejtve van, de karácsonykor egy mély harang- 
szó csendül ki belőle s vele az emlékezet arra, ami az életben a  
legjobb és legdrágább volt: a te hited és szülőhazád iránti sze
reteted. (E. Frommel.)

6. Miről beszél a karácsonyfa?
a) Égő gyertyákkal van feldíszítve, úgy, hogy a sötét helyet 

megvilágítja. A  kis égő gyertyácskák azt jelentik, Jézus a világ 
világossága. Amikor ez a mi világosságunk szemeit először felnyi
totta, nem csak abban a kis szegényes istállóban volt homály és 
sötétség, hanem az akkori nagy világban is. A  népek a bűn és 
tudatlanság sötétségében voltak elmerülve.

b) A  karácsonyfa gyertyái csak rövid ideig égnek. Jézus vi
lágossága és igazsága azonban örökké tart. Sok égő gyertyácska 
van egy fán; Jézus világosságából tanítványainak is ad, hogy így
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ők is világoljanak. Némelyek ereje hamar felemésztődik, vannak 
kisebbek, nagyobbak, de mindig kisebbek lesznek, mig végre éle
tük utolsót lobban. így van az emberi élettel is, hol rövídebb, hol 
hosszabb, nem tudjuk, meddig tart. Bár itt úgy világolna, hogy 
ott tovább égne örökké!

c) A  karácsonyfán ajándékok is vannak. Sokaknak csak ez 
kell. Ne felejtsük azonban el, hogy a legfőbb ajándék: Jézus, a 
megváltó és szabaditó.

d) A  karácsonyfa télen is zöld. Üde, friss szine a tavasz és
nyár reménységét kelti fel. Ha a tél minden fája pusztán és ride
gen áll is ott a télben, a karácsonyfa tűlevelű zöld ruhája a hó 
alól is kicsíllámlik, a teremtő Isten nagyságát és hűségét hir
detve. A  keresztyén szív  is ily friss örökzöldhöz hasonlítson, 
mindig kész és fáradhatatlan lévén az Isten és emberek iránti 
szeretet teljesítésében. Nemcsak mikor az isteni szeretet napsu
gara és földi szerencse ragyog ránk, hanem mikor téli fagy és 
viharok, szenvedés és megpróbáltatás ér, akkor is erősnek és hű
nek kel! maradni a keresztyén szívnek. *

e) És amint minden ágnak egy közös törzse van, úgy az 
Isten is egy és Atyja minden gyermekének. Az ágaknak a törzs
höz való symetrikus elhelyezése egy teljes egészet képezve, jól 
esik a szemnek, így alkossanak összefüggő, arányos és harmo
nikus egészet a keresztyének egymásközt és Mesterükkel szem
ben, hogy jó és kellemes benyomást tegyen ez a világra. Amint 
a karácsonyfán az ágak, úgy tekintsünk mi is valamennyien gon
dolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel felfelé az Ég felé. 
(Wysz után V. Z.)

7. Sylvesterest. A  hagyomány szerint a régi időben a pogá- 
nyok Rómában az év utolsó estélyét féktelen vigado2ással töl
tötték el. Az akkori, 316— 335. évben Rómában székelő Sylvester 
püspök elrendelte, hogy a keresztyének a pogány vígadozássat 
ellentétben esti imával és istentisztelettel a templomban ünne
peljék meg az év utolsó napját. Nevéről az év utolsó estélyét 
Sylveszter estélyének nevezik.

V. Lelkész teendői. Egyházi és iskolai Élet.
I. Reggeli levél.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nem este, a nap nyugtával, hanem reggel, a nap felkelté

vel szoktam szellemi munkámat s levelezéseimet elvégezni. 
Reggel az ész pihentebb, a gondolat frissebb, a cél, amelynek 
megvalósítására Isten, család, haza kötelez, világosabban áll
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előttünk s a hiányok, melyeknek eltüntetésére mindnyájunknak 
törekedni kell, élénkebben ki-kivillannak lelkiismeretünkben.

Mint evangélikus magyar ember szeretem az őszinteséget, 
a világosságot, a haladást s azt szeretném, hogy sok bajjal 
küzdő megcsonkított gyülekezeteinkben s iskoláinkban, a Krisz
tus fundamentumán felépült ev. egyház s a magyar haza érde
kében, öntudatosabb élet lüktetne. Ennek elősegítése céljából 
a most meginduló „Lelkipásztor“-ban, e lap szerkesztőjéhez s 
ez által az olvasókhoz is intézett „Reggeli levél“-ben legyen 
szabad olykor-olykor szivem-lelkem gondolatait elmondanom.

1. Evangélizálás.
A mint igen tisztelt Szerkesztő Ur is nagyon jól tudja, 

hazai evangélikus egyházainkat, nagy veszély fenyegeti. A  kü
lönböző szekták, baptismus, methodismus ugyanis egymás után 
ragadják el hiveinket. A  kitérések sokhelyütt megdöbbentőek. 
A  kitérés oka ujSyan egyrészt anyagiakban, külföldi hittéritők 
jó valutájában keresendő, de a fő oka szerintem ennek mégis 
más. Érdekes ugyanis, hogy a szekták tagjait, jórészt mi evan
gélikusok adjuk, akiket mi is az iskolában a vallástanitáskor 
és a konfírmátíói oktatáskor, a biblia, az evangéliom megis
merésére megtanítottuk. A  róm. kath. és gör. kath. egyházból, 
csak elvétve tér át egy-egy a föntnevezett szektákhoz, mert hisz 
ezek hivei, a laikusok, a bibliát nem is ismerik. Ámde ebből 
nem következik az, hogy tehát mi se ismertessük meg a mieink
kel a bibliát, sőt ellenkezőleg, sokkal behatóbban kell a bibliá
val foglalkoznunk és szakadatlanul az evangéliomot hirdetni. 
A z ev. lelkésznek, tanitónak, egyházi és világi vezetőnek első 
és főfeladatának kell lennie az evangélizálás, vagyis az evangé- 
liomnak a Krisztus szerinti életnek az egyén (úgy a gyermek, 
mint az ifjú és felnőtt korban), a család és a társadalom min
den fokán való bevezetése és ébrentartása. A z evangéliomi szel
lem felkeltése s ápolása különösen felekezeti iskoláinkban 
elég íntensiv, de sajnos csak a gyermek 12 éves koráig. A  kon
firmáló után ev. gyermekeink, ifjaínk legtöbb helyen magukra 
vannak hagyatva. Hiányzik ifjúságunknak, s felnőtt egyház
tagjainknak további evangélizálása, az egyházi életben aktív 
részvétele, foglalkoztatása, a bibliaismeretekben megtartása és 
gyarapítása. Hiányzik az iskolából kikerült ifjaknak és leányok
nak pl. Luthertársaság, bibliaegyesületekbe és énekkarokba, 
diakoniába tömörítése. A  vezető megelégszik, ha évenkint egy- 
egy műkedvelői előadást adat le velük kivilágoskivirradtig való 
tánccal, de rendszeres bibliaórákra, a biblia erkölcsi tanúságai
nak az életben megvalósitására, egy-egy testet-lelket felüditő 
kirándulásra Isten szabad ege alá, hol a bibliaolvasás, az illető 
község, gyülekezet, az egyház és haza történetéből vett képek 
rövid ismertetése után, a magyarok hymnusa mellett, az evan
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gélikus diadalének az „Erős vár a mi Istenünk" is felhangzana, 
erre idő nem jut.

A z evangélizálás, az evangéliom szellemének kicsendülése, 
úgy hogy a hallgató hivek lelkében élénk visszhangra találjon, 
—  sok tekintetben hiányzik mai istentiszteletünkben, prediká- 
tiónkban és éneklésünkben is.

Istentiszteleteinknél kevés a liturgiái rész. Délutáni isten- 
tisztelet sok gyülekezeteinkben nincsen, elmarad, avagy sietve- 
futva csak imából áll, reábizva sokszor ezt is a tanítóra. S hí
veink, különösen a nők, kik délelőtt háziteendőik miatt temp
lomba nem jöhettek, a szekták gyülekezetében keresnek lelkí- 
kielégitést. Én hosszú évek tapasztalása után mondhatom, tisz
telt Szerkesztő Ur, hogy a délutáni és esti istentiszteletek evan
gélizálás szempontjából sok tekintetben fontosabbak, mint a 
délelőttiek.

A  templomi predikálás sok helyen egyhangú leckefelmon
dás, avagy a szónok saját bölcsességének elharsogtatása, me
lyeknek alig lehet bevárni a végét s amelynek eredménye nyá
ron a hallgatók elszunditása, télen pedig, —  amint egyik püspö
künk egyszer találóan jegyzé meg, —  nem marad különösen a 
templomot látogatni köteles tanulóifjúság emlékezetében más, 
mint a „hideg kezek és fagyos lábak".

Ne keressünk újat, rendkívülit, szenzációt. Prédikáljunk 
mindig a felolvasott szöveg szerint, röviden, közvetlenül egy
szerű szavakkal, szivből-szivhez, az életből vett egy-egy példa 
odavetitésével. Nem kell mindig újabb és újabb textusok után 
sem keresgélnünk, mert a szekták felé hajlók leginkább a régi 
kér. egyház által elrendelt s egész helyesen összeállított evan- 
gélíomokat szeretik hallgatni. Egyike-másika ugyanis már 
templombaj övetele előtt előre fel is keresi és olvassa. Az illető 
ünnepnapra rendelt evangéliomnak, egy vasárnap sem szabadna 
hiányoznia. Ha a lelkész mégis délelőtt az epistola, vagy sza
bad textus felett beszélne, akkor délután okvetlen a rendes 
evangéliomról prédikáljon.

Az  evangélizálás sikeréhez tartozik a szép ritmikus ének
lés is. Valamikor e téren elsők voltunk. Most, az énekjubileum
kor be kell vallanunk, hogy sok gyülekezetünkben e téren óriási 
visszaesést látunk. A  templom, temetési stb. énekléseink élet, 
erő és lendület nélküliek. Ma úgy vagyunk vele, hogy pl. a 
baptisták, metodisták evang. lutheri énekeinkkel kíéneklik hí
veinket saját templomukból, egyházukból.

Ha azonban az ev. lelkipásztor s énekvezér fontiek figye
lembevételével és az egyházi Alkotmány 324. §. a— i. pontjai 
alapján is úgy önmagukkal, mint híveinkkel szemben szigorú 
fegyelmet is gyakorolva, kötelességeiknek minden téren igye
keztek eleget tenni és mégis akadnak kitérők és elégedetlen
kedők, akkor az is az evangélizálás sikeréhez, krisztusi egy
házunk méltóságához tartozik, hogy a kitérésre jelentkezőket
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1. 68.600/924. sz. Pénzügymín. r. Anyakönyvi kivonatok 
bélyegilletéke egy kivonat után 10.000 kor. Családi értesítőnél 
annyiszor 10.000 kor., ahánv születési, esketési, halálozási esetet 
a kivonat tanúsít. Elemi és ismétlő iskolai bizonyítványokra 1000 
kor., ha több félévi, évi, vagy több különálló tanfolyam eredmé
nyét bizonyítjuk, annyiszor 1000 kor,, ahány félévi, évi, vagy kü
lönálló tanfolyam eredményére vonatkozik. Állami, vagy egyházi 
hivatalok hivatalos iratokból, könyvekből, feljegyzésekből ké
szült másolatokra, akár hitelesítették azokat, akár nem, 20.000 
kor. okmánybélyeg teendő.

2. 141.880/924. sz. P. M. A vagyonváltság-földek után fize
tendő haszonbér és közterhek (földadó) mértékénél az 1923/4. 
gazd. évre szóló megállapítás a kataszteri tiszta jövedelem 
minden koronája után 7.5 kg. búza.

3. 4974/923. sz. VKM. A tanítóságnak tűzrendészetnél köz
reműködése.

4. 4563/924. sz. B. M. 3 éves életkorig elhalt gyermekek 
halálesetét 24 óra után köteles az áll. anyakönyvvezető, az 
anya- és csememővédő állomásnak bejelenteni.

5. 12.233/924. sz. VKM. A nem állami elemi iskolai tanítói 
állásnak államsegéllyel való szervezése, illetőleg mar meglevő 
ily allásnak segélyezése iránt előterjesztés alkalmával köve
tendő eljárás szabályozása. Be kell mellékletként küldeni egy
ház, pol, község, költségvetését stb. (A részletes rendeletét 
lásd 1924. évi Belügyi Közlöny 16— 17. sz. 401. oldalát.)

6. 40.-915/921-. sz. B, M. A megszállott területen levő szék
hellyel biró anyakönyvi kerületeknek a vármegyei törvényható
ságnál őrzött anyakönyvi másodpéldányából kivonat állítható 
ki. Ennek díjazását a miniszter külön állapítja meg.

7. 40.450/923. sz. B. M. A házasság felbontását kimondó 
bírói ítélet, ha az egyik házastárs^ az Ítélet jogerőre emelkedése 
előtt meghalt, nem jegyezhető fel a Tiázassági anyakönyvbe.

8. 900/924. sz. VKM. A testnevelésről szóló 1921 : 53. t.-c. 
végrehajtása.

9. 1891 : XV, t.-c. Minden községben kisdedovoda, illetve 
nyári menedékház felállítandó.

VI. T örvények és rendeletek.

ne káromoljuk, hanem bocsássuk el őket békességgel, a viszont
látás reményével. Gyermekeiket se vessük meg,' hanem két
szeres gonddal, szeretettel oktassuk és neveljük, mert akár
hány esetet tudok, hogy a tőlünk kitért szülők nálunk nevelt 
gyermekek és gyermekeik által a szülők, ismét visszajöttek evang. 
egyházunk kebelébe. Ennyit egyelőre az evangélizálásról.

Maradtam Szerkesztő Urnák kész híve: Prédikátor.
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VII. Irodalom és művészet.
1. Payr Sándor: ,,A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 

Története." I. kötet. Nyomatott 1924. Székely és Társa könyv
nyomdájában, Sopron. Megrendelhető a soproni theol. fakultás 
dékáni hivatalában 240.000 koronáért. Segédlelkészek s theolo- 
gusok féláron kapják. —  A  legmélyebb hála és elismerés hangján 
kell megemlékeznünk Payr Sándornak, az Erzsébet Tudomány 
Egyetem ev. theol. fakultása tudós tanárának, fönt jelzett közel 
ezer oldalas művéről, mellyel egyházkerületünket, sőt egesz ma
gyarhoni egyetemes prot, egyházunkat s hazánkat megajándé
kozta. Mikor eme óriási forrás tanulmányt és szakképzettséget 
igénylő, egyház és hazaszeretettől égő és lángoló könyvet ke
zünkbe vesszük, szinte felénk is hangzik az égi szózat: „Oldd le 
a te saruidat, mert a hely, amelyen állasz, szent hely!" Szent és 
tanulságos helyek az egyháztörténelem berkei! Szent és tanulsá
gosak azok a hiteles feljegyzések, történelmi adatok, melyeket 
Payr évek hosszú sora óta hangyaszorgalommal összegyűjtött s 
most közkincsül napvilágra hozott. A  könyv kiadásának óriási 
költségeit egy magát megnevezni nem akaró, „egyházunknak egy 
előkelő, buzgó tagja“ előlegezte. Áldja meg az Isten érte! A nagy 
mű ez első kötete Gyurátz Ferenc, Kapi Béla püspököknek, 
dr. Berzsenyi Jenő, dr. Mesterházy Ernő és dr. Ostffy Lajos 
ehker. felügyelőknek van ajánlva. Rövid tartalma: Első kor
szak, A z alapvetés és első virágzás kora 1522— 1647-ig. Az első 
részben az egyes egyházközségek, a második részben az egyház- 
kerület általános történetét tárgyalja, kiterjeszkedve a róm. 
kath.-al s ref.-al való hitvitákra, evang. istentiszteletre, vallásos 
erkölcsi életre, egyházi irodalomra, iskolák és nevelés ügyére. 
Végül tárgyalja evang, egyházunk működését a magyar nemzeti 
szellem szolgálatában. —  Nem tudom már hol, valaki Payr mű
véről azt jegyezte meg: „Ezt nem bírálni kell, hanem olvasni és 
tanulmányozni!“ Helyes, de hát olvassák-e és tanulmányozzák-e? 
Meghozatta-e már minden lelkész, egyházközség, iskolai könyv
tár? Ha nem, siessenek vele. A  szerző Előszóban mondott sza
vaival szólva: „Olvassák el és lássák meg, mi volt a protestantiz
mus hazánknak csak e dunántúli részében is. A  történelemből 
tanulhatjuk meg, hogy evang. egyházunk Isten országának épí
tésével a magyar nemzeti műveltségnek is mily szolgálatot tett 
s az ősök példája, a hagyományos evang. szellem mire kötelez. 
Mert igaz Kazinczy Ferenc mondása: Járatlan Magyarország tör
ténetében, aki nem tudja, mit tészen protestánsnak lenni.“ A  
nagy történelmi mű nagy szerzőjének csak azt kívánhatjuk: a jó 
Isten éltesse és adjon neki erőt a II. kötet megírásához is. Elis
merés illeti Székely és Társa könyvnyomdáját, mely jó papíron, 
világos, tiszta betűkkel nyomtatta ki a nagy művet.
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2. Hetvényi Lajos: „Luther Naptár ‘ XIII. évf. 1925. évre. 
Kapható 28.000 koronáért a szerzőnél Sopron, Paprét 2. sz. Jel
szava: „Mindent az evangéliommal a magyarságért!" Úgy a 192 
oldalnyi tartalmat, mint a kiállítást tekintve, azt hiszem, ennél 
sikerültebb naptára nincs hazánknak. A  naptár szerkesztőjének 
Hetvényinek szive, lelke és minden pénze benne van e pazaron 
kiállított naptárban. Minden magyarul tudó evangélikusnak meg 
kellene vennie!

3. Lampérth Géza: „Prof. Árvaházi N a p t á r 50-ik évf. ju
bileumi naptár 1925, évre. Igen magas színvonalú, rendkívül gaz
dag tartalommal 18.000 koronáért kapható Kókai könyvkereske
désében Budapest, Kammermayer-u. 3. sz.

4. Scholtz Ödön: „ Gotthold“ 25-ik évf. 1925. évre szóló ev. 
német nyelvű naptár. A  tavalyinál gazdagabb tartalommal jelent 
meg s kapható szerzőnél, Ágfalva Sopron m. 15.000 koronáért.

5. „Christlicher Hausfreund." I. évf. Baldauf Gusztáv felelős 
szerkesztő, társszerkesztők Dörmer Frigyes és Zulauf Henrik. 
Megjelenik hetenkint egyszer. Megrendelhető évi 68.000 koro
náért ev. lelkészi hivatal Pécs. E hazafias németnyelvű ev. val
lásos néplapot melegen ajánljuk a hívek figyelmébe.

6. Báró Podmaniczky Pál: „ Magyar Keresztyének Naptára“ 
1925. évre fali tömbnaptár (a német „Abreisskalender" mintá
jára.) Ára nov. végéig 20.000 kor., bolti ára 25.000 kor. Megren
delhető Bethania egyesület Budapest VIII. Gyulai Pál-u. 9. sz. 
E bibliai leszakitós naptár nagy nyeresége magyarhoni prot. 
egyházunknak. Amint más ipari termékekre, úgy különösen a 
hazai irodalomra s művekre is áll az, hogy pártoljuk magyar 
szerzők és kiadók müveit s a külföldi iratok megvétele miatt ne 
rontsuk amúgy is rossz valutánkat. Külföldi ev. iratokért addig 
ne dobjunk ki milliókat, mig a mi hazai evang. irodalmunkat meg 
nem alapoztuk és meg nem erősítettük.

VIII. Kérdések és feleletek
1. Kérdés. A  megüresedett lelkészi vagy kántortanitói állást 

sok helyütt nyilvános pályázati hirdetés nélkül töltik be. így a 
kerület lelkészei, illetve kántortanitó sokszor meglepetve olvas
sák ennek, vagy annak a lelkészi, vagy tanítói állásnak betöltését. 
Kérdés, nem úgy szól-e a törvény, vagy szabályzat, hogy előbb 
valamely hivatalos egyházi lapban a pályázati hirdetést közzé 
kell tenni?

Felelet. A z „Egyházi Alkotmány" a pályázati hirdetést nem 
írja elő, illetve erről nem szól. Minden egyházkerületnek az állás 
betöltésére vonatkozólag külön szabályrendelete van. A  dunári-
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túli egyházkerület szabályrendeletében pl. nincs előirva a nyil
vános pályázati hirdetés és nem is igen szoktak a lelkészi állásra 
pályázatot hirdetni.

2. Kérdés. A  b . . . .  i leányegyházközség „tanítói földek” 
címén a vagyonváltságföldből 5 kát. holdat fog kapni, kérdés, 
hogy a leányegyházközség államsegélyt élvező kán tor tanító ja 
államsegély tekintetében nem rövidül-e meg?

Felelet. Pusztán azért, hogy a föntí leányegyház „tanítói 
földek“ címén földet kap, (melyet bizonnyal a tulajdonosnak 
majd jól meg kell fizetni), ez magában véve, szerintünk, még 
nem volna ok, az államsegély leszállítására. A  leányegyház 
ugyanis e megvett földek jövedelmét egyéb iskolafejlesztési, 
robott megváltási célra is felhasználhatja. A tanítói államsegély 
egységet a hatóság, esetleg csak akkor szállíthatja le, ha a 
földek jövedelmét szerződésileg, vagy jkvi határozatilag az il
lető tanító kapná. Ez pedig nem jelentene fizetésmegröviditést.

XI. Szerkesztői üzenet.
A Lelkipásztor szerkesztősége és kiadóhivatala: M a gya rbóly , Baranya- 

megye. Bár a lap a D unántú l n yom d a r. t.-nál Pécs nyomattatík s az is expe- 
diálja, hogy egy kézben legyen az adminisztráció, úgy a kéziratok, mint az 
előfizetési dijak, reklamációk, a szerkesztőhöz M a gya rb ó lyb a  küldendők. — 
Előfizetés 1 hóra 1 'A aranykorona. Egy aranykorona ma 17.000 papirkorona.
— Az előfizetési dijak hónaponkínt előre küldendők, mert lehetőleg csak 
annyi példányt nyomattatok, amennyi előre befolyik. — Az első szám meg
jelenése után, ha 15 nap múlva, tehát jelenleg dec. 15-ig az előfizetés nem 
érkezik be, annál kénytelen lennék a lapot beszüntetni. Mögöttem nem áll 
egyesület, vagy pénzintézet, hogy a költségeket fedezné. Ha Csonkamagyar- 
ország 220 ev. lelkésze és ugyanannyi levita kántortanitója közül csak fele is 
rendesen előfizet, a lap pénzügyi oldala biztosítva van. A szellemi termé
kekre nézve pedig, — miután nem az én szerény produktumaimról van szó,
— arra kérem lelkésztársaimat, azokat is akik m eg íg érték , s azokat is, akik 
nem Ígérték, hogy a lapba  való  k ö z lem én y e ik e t l lA  hónappal a lap  m eg 
je le n é s e  e lő tt  k ü ld jék  be. Pl. az óév, újévi vízkereszti beszédek már dec. 
10-én esedékesek. Esketési, temetési, rövid alkalmi beszédek bármikor 
beküldhetők. Adv. 1. és 2-ik vasárnapi evangélíomokról rendes beszé
deket nem vettem fel, mert nem tudom a lap advent elejére pontosan 
megjelenik-e.

Kérem egyházam főhatóságát, s a Nt. Esperes urakat, ha érdemesnek 
tartják, hogy e lap fennmaradjon, szíveskedjenek ezt támogatni. Hiszen ily  
gya korla ti irányú  lap e lő fiz e té s é t  az a n ya - és  leá n y eg y h á zk ö zs ég  pénztá ra  is 
iö d özh e tn é .

Tervbe volt véve m ellék le tk én t  a hazai viszonyoknak megfelelő német-
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■nyelvű beszédek kiadása is. Ez is megvalósul, ha a lap megerősödik és erre 
vonatkozó kívánságaikat velem közlik.

A  lap talán drágának látszik, de tekintve a kiállítást s a bő tartalmat 
Ihísz e kiskottás cnek, melyet most közlök egy oldalon máris több százezer 
Jtorona többletet jelent) mégis olcsónak mondható.

A baranyai déli végeken, 20 éves lelkészí működésem alatt, lelkemben 
sokszor éreztem ily gyakorlati és evangélikus irányú lap megjelenését, de 
mivel sem egyesület, sem más, nem vállalkozott reá, Istenben való bizalom
mal, megpróbáltam. Nagy belső harcot vívtam önmagámmal, mig magamat 
erre elhatároztam. Áz első számot méltóztassanak inkább kéziratnak, próba- 
lüzetnek tekinteni s igyekezetemet elnézéssel s jóindulattal fogadni. Ha utal
ványon, csekklapon a jelen és következő szám ára dec. 15-ig beérkezik, akkor 
jan. 1-ére megjelenik a 2-ik szám. Minden olvasónak s megrendelőnek mély 
tisztelettel: a Szerkesztő.

Csekklap még nem érkezett meg, helyette postautalványt 
küldök. Ha tetszik, kérjen csekklapot.

OOCSO0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
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KÉRELEM.
A lap fennmaradása a lelkésztársak mun
kálkodásától függ. Méltóztassanak dolgoza
taikat, predikátiókat lehetőleg eredeti és teljes 
beszédeket (templomi, esketési, temetési) már 
most e l ő r e  beküldeni. Szíveskedjenek egy 
levelezőlapon mielőbb jelezni, ki, mit, mikorra 
szándékozik beküldeni. —  Aki előfizetni ném
akor, kérem e lapot kívül „nem fogadom el“  
felírással címemre visszaküldeni, elleneseiben 
árát kérem.

A  Lelkipásztor szerkesztősége.
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MAGYARBOLYBAN

M e g r e n d e l h e t ő k

E  LAP SZERKESZTŐ
JÉNEK M ÜVEI:

1. VALLÁSTAN. Elemi és alsóbbfoku isko
lák I-VI. o. tanulói ré zére, különösen 
szórv nybeliek részére Összes hat osz
tály részere vallási tan-anyag egy könyv
ben. Ára 30.000 K

2. Ugyanez RELIOIONSLEHRE citn alatt 
német fordításban. Ára 10000 K. Káté, 
bibliatörténet, magyar egyháztörténet is 
bennfoglaltatik. Mindkettő egyet, gyűlés 
által jóváhagyva.

3. 95 TÉTEL, JUBILEUMI EMLÉKLAP 
magyar és német nyelven. Ara 15.000 K

4. KARÁCSONYESTI OYERMEK-ISTEN- 
TISZTÉLÉT ÉNEKKEL, VERSEKKEL, 
23 gyermek részére. Ára f 000 K. 22 pél
dány egyszerre megrendelve 50.000 K.

5 KIS ÉNEKESKÖNYV =  KLEINES LIE- 
UERBUCH. Á „Kinderhárfa" mintájára 
egyik hasábon magyar, a másik oldalon 
uémet nyelven, vallásos és hazafias éne
kek gyűjteménye. Ára 20000 K

6. PROT PAPOK ÉS HITOKTATOK ZSEB
NAPTÁRA, Il-ik évfolyam után Trianon 
miatt szünetel.

Angster József és Fia
orgona ésbarmóniumgyár Rt.

PÉCS.
K é sz ít  uj 
orgonáka t 
és harmo- 
niumok.t a 
legtökélete
sebb rend- 
szerben.EI- 
vállalja or
gonák át
épít ését lég
n y o m  at u 
c s ő r e n d 
szerrel, tel
jes javításo
kat, tisztítá

sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipotat a legrövi
debb idő alatt készít.


