
 A L E L K I P Á S Z T O R  III. É VF OL YAMÁHOZ!

„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az 
Ur Jézus Krisztustól.“ Amen.

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor reátok gon
dolok, pedig én mindenkor, minden imádságomban örvendő szív
vel könyörgök értetek, mindnyájatokért, mert ti kezdettől fogva 
mind máig kivettétek részeteket az evangéliom közös munkájá
ból. Szentül hiszem azt is, hogy a ki elkezdte a jó munkát ben
netek, be is végzi a Jézus Krisztus napjáig. Rendjén is van ná
lam, hogy így gondolkodjam mindnyájatokról, mert titeket a 
szívembe zártalak.“ (Fii. 1, 3—7.)

„Mikor elutaztam Macedóniába, megkértelek, maradj Efe- 
zusban s kösd bizonyos embereknek lelkűkre, hogy ne tanít
sanak másféle tudományt, ne bíbelődjenek vége-hossza nélküli 
mesékkel és a világ eredetére vonatkozó levezetésekkel, mert 
azok inkább csak meddő vitatkozásra s nem az isteni üdvrend
nek hit által való megértésére nyújtanak alkalmat. Hisz az 
üdvhirdetésnek végcélja mégis csak a tiszta szívből, a jó lelki
ismeretből és a képmutatástól ment hitből fakadó' szeretet.“ (I. 
Tim. 1, 3—5.)

A hála és kérelem fönti apostoli szózatával bocsátjuk útnak 
Magyarhoni evangélikus egyházi homiletikai folyóiratunknak
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í.
Istenünk adj erőt minekünk,
Hogy életünkben Jézust kövessük,
Hogy gondjainkat, bánatunkat,
Reményünket csak beléje vessük,
S bár szenvednünk is kelljen érte,
Meg ne ingasson minket még ez sem,
Hozzá fűző szeretetünkben 
Halálig tartó hűség vezessen.

2.
Légy velünk Atyánk, ne hagyj el minket,
Ha kísértés bánt, vész zúg felettünk,
Bocsásd meg, kérünk, mi bűneinket,
Hogy hozzád sokszor hűtlenné lettünk.
Tékozló fiák, ma hozzád térünk,
Mert szabadulást csak tőled várunk,
Emelj fel minket újra a porból,
Légy menedékünk, légy erős várunk.

3. (észt)
Én Istenem, a múlandóság 
Megrendíti olykor telkemet,
Mert látom a sír hideg hantja 
Egykor majd engem is eltemet.
Bármikor jöjjön is az óra,
Én Istenem, csak készen találjon 
S hitem szerint, kegyelmed által 
Győzzön a lélek bűnön, halálon.

4 (adventi)

Ki elküldötted hozzánk Jézusunkat,
Istenünk hála legyen néked,
Hogy elveszett, bűnös nemünknek 
Adtál őbenne menedéket.
Amikor te hívsz Jézusunkhoz,
Legyünk mindenkor készek menni,
Hozzá fűző szeretetünkből 
El ne szakasszon soha semmi.

5. ( temetést)

Ha nehéz bánat borúit a szívünkre,
Jó  Istenünk, hitünket gyújtsd lángra,
Hogy úgy gondoljunk elhúnyt kedvesünkre 
Mint ki általment Hozzád, jobb világba. Ámen.

SZLANCSIK PÁL, ev. lelkész.

I. Prédikáció előtti fohászok
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Áldott, aki jött az Úrnak nevében!

Advent I. vasárnapjára.
(Máté ev. 21, 1 — 9.)

I. Attól az időtől kezdve, hogy az első ember s vele együtt 
az egész világ bűnbeesett, hosszú időnek kellett eltelnie, míg az 
emberiség tudatára jött szörnyű eltévelyedésének, s míg feltá
madt benne a vágy a jó után, a bünbocsánat s az isteni Megváltó 
után.

Ha a bűnbeesés első idejében jön el az Üdvözítő hirdetni 
a megtérést és Istennek Országát: senki sem hallgat reá, mert 
a bűn először édes, kapuja tágas, útja pedig széles, úgy hogy 
rossz következményei nem jelentkeznek azonnal. S mikor már 
rossz következményei jelentkeznek is — olyan az ember termé
szete, hogy nem akarja belátni botlását, nem akar a megbántott 
Istenhez bűnbocsánatért, segítségért fordulni, hanem azt hiszi, 
hogy a rosszat, bűneinek következményeit saját erejével is el
háríthatja magától.

Az emberiségnek hosszú kálváriát kellett megjárnia, meg 
kellett törnie és a saját boldogtalanságán keresztül megtanulnia, 
hogy a bűnből semmiképen sem fakadhat más, mint a testi-lelki 
veszedelem, földi pokol és a halál után kárhozat. S mikor ezt 
megtanulta, keserves tapasztalatok árán arra is rá kellett jön
nie, hogy a maga erejével nem tud bűneinek láncaitól szabadulni 
s a boldogság elveszített útjára visszatalálni.

Be kellett látnia, hogy szabadítóra van szüksége, még pedig 
olyanra, akinek emberfeletti ereje, emberfeletti hatalma van, 
mert a világ felett úrrá lett bűnt embererővel megtörni — ezt 
ezer meg ezer sikertelen próbálkozás mutatta — nem lehet.

Századok, évezredek teltek el, míg az emberiség keserves 
tanulságok árán rájött minderre, hanem akkor aztán tárt szívvel 
várta Azt, akit már régóta hirdettek a próféták, akiről meg va
gyon írva, hogy Isten fia lesz, szabadulást hoz s hívei számára 
örökkétartó, boldog birodalmat alapít.

Ennek a sok száz és ezer esztendőnek jeléül, mely alatt az 
emberiség megérett a Messiás elfogadására, ünnepli a keresz
tyén egyház a négy adventi vasárnapot. De ez a négy vasár
nap, illetve annak négy hete arra is szolgál, hogy alatta mi is 
méltóképen elkészítsük magunkat az Űr eljövetelének ünnepére, 
a Karácsonyra.

II. Egyházi beszédek s irásmagyarázatok.
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A négy advent vasárnap közül ma köszöntött ránk az első, 
mely egyúttal az egyházi esztendőnek is első napja: újéve.

És e napon lelkiszemeink előtt újra elvonul az a régi nap
sugaras kép, melyet a ma felolvasott Szentigék tárnak elénk: 
Jézus bevonul Jeruzsálembe, abba a városba, ahol már annyian 
várták őt szívszakadva.

II. Kíbeszélhetetlen jelentőségű volt ez a ' jeruzsálemi bevo
nulás, bár azok, akik a bevonuló Jézus körül ujjongtak, ebből a 
jelentőségből alig fogtak fel valamit. Azon a napon igazán új 
esztendő kezdődött: a bűn rabságában sínylődő emberiség fel- 
szabadulásának esztendeje; olyan esztendő, mely még ma sem 
ért véget, mert a felszabadulás, azok lelkének felszabadulása, 
kik az Űr mellé állnak, még ma is tart s tartani fog mindaddig,

| míg a legutolsó bűnös lélek is belép Krisztus seregébe. Azon a 
napon, a múltba veszett egy sötét, szomorú óesztendő: a bűn és 
halál korlátlan uralmának évezredes ideje. A bevonuló Messiás 
zárta le ezt a reménytelenül hosszú és szenvedésekkel teljes 
óesztendőt, de ugyancsak ő nyitotta meg bevonulásával a sza
badulás reményteljes újévét.

Azon a napon igazán megkezdődött egy új és boldog ország 
alapítása, melyben csak egy törvény van: a szeretet; melynek 
csak azok lehetnek polgárai, akik lefizetik a megtérés adóját s 
ahol nem egymás ellen küzdenek az emberek, hanem az egyet
len ellenség, a bűn ellen; de ez ellen aztán teljes fegyverzettel 
és odaadással. A bevonuló Jézus lett ennek az országnak kirá
lya, aki, bár királyi méltósággal jött, de kezében nem a meg
félemlítés és földi hatalom hidegen csillogó jogarát, hanem a 
krisztusi békesség és szeretet szelíden hajladozó olaj ágát tar
totta; hírnökei pedig azoknak, akik országának tagjaivá akar
nak lenni, azt a boldogító örömhírt adták tudtára, hogy a fölénk 
boruló mennyboltozatról nem csak a hideg fényű csillagok ra
gyognak le, hanem leragyog a mindenható Istennek, mindnyá
junk Atyjának áldó szeretete és bűnbocsátó kegyelme, aki úgy 
szerette ezt a világot, hogy az ő Fiát adta érte, hogy aki őbenne 
hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.

III. Akik a bevonuló Jézust fogadták, azoknak csak egy 
kis töredéke ismerte fel benne az Isten Fiát, Isten kegyelmének 
hordozóját. A nagy tömeg csak a betegeket gyógyító, halottakat 
feltámasztó prófétát, vagy pedig a római elnyomó hatalom ellen 
föllépni készülő forradalmi vezért látta benne. És igaz ugyan, 
hogy virágokat szórtak eléje, a felsőruhájukat terítették útjára 
és lelkes örömmel kiáltották: „Hozsanna, áldott, aki jött az 
Úrnak nevében", de majdnem bizonyos, hogy ezt a nagy lelke
sedést a tömegekben mindig élő önzés váltotta ki, mely örömmel 
csatlakozik a nagyokhoz és a rendkívüli egyéniségekhez, vala
mely várható haszon reményében.
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Csak idők múlásával tűnt ki, azok előtt, akik őszintén vágy
tak Isten bűnbocsátó kegyelmére és bűneikből való szabadu
lásra, hogy ama Jeruzsálembe bevonult szelíd íérfiú nem volt 
más, mint maga a Krisztus, maga az Üt, az Igazság és Élet s 
hogy aki őbenne hiszen, még ha meghal is él.

Mi testvéreim, kétezer esztendő távolából nagyon is jól 
tudjuk, hogy ki volt a bevonuló Jézus. Tudjuk, hogy Isten egy
szülött fia volt, ki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit, tudjuk, 
hogy a világ teremtése óta a mai napig Ő volt itt a földön az 
egyetlen, aki legyőzte a kísértőt s azért az ő szájában álnokság, 
szívében bűn nem találtatott; tudjuk, hogy tökéletesen ismerte 
Isten akaratát s azt cselekedte is; tudjuk, hogy tele volt a szíve 
az emberek iránt könyörülő és szánó szeretettel; tudjuk, hogy az 
ő ártatlan szenvedése és halála nemcsak egy az emberi életben 
máskor is előforduló tragédia, hanem az emberiség bűneiért ho
zott engesztelő áldozat volt. Mindezek folytán pedig tudjuk azt, 
hogy ő csakugyan a megígért és várvavárt Megváltó, az ember- 
feletti ember: valóságos Istenember volt, aki azzal az ellen
állhatatlan hatalommal, melyet neki tökéletes büntelensége, 
könyörülő szeretete, ártatlan halála s Isten akaratából való fel
támadása adott, csakugyan megtörte a bűnnek és kárhozatnak 
hatalmát.

Míg Jézus Krisztus el nem jött az égből, sötét börtön és 
reménytelen siralomvölgye volt addig a földi lét, mióta azonban 
ő felnyitotta a börtön kapuit, azóta a földi élet a Krisztusban 
hívők számára készülődés helye az üdvösség felé s 1 csak azok 
számára siralomvölgy, akik önként megmaradnak a bűn szol
gaságában.

S épen azért, ha a Jeruzsálembe bevonuló Jézust hozsán
nával tudta fogadni, a bevonulás jelentőségét csak homályosan 
sejtő tömeg, akkor nekünk, akik hittel valljuk Jézust megvál
tónknak, mennyivel nagyobb örömmel, meggyőződéssel s ben- 
sőséggel kell így sóhajtanunk: „ H ozsán na!  Á ldott, ak i jö tt az  
Úrnak nevében!“

IV. Hozsánna Néked Uram, aki kétezer év óta folyton- 
folyvást keresed a bevonulás útját az emberek szívébe! Ho
zsánna Néked, aki kétezer év óta, annyi tévelygőt jó útra ve
zettél, aki annyi bűnbánót megvigasztaltál, annyi fájó sebet meg- 
gyógyítottál! Hozsánna Néked, aki boldogságot, békességet hin
tesz, amerre csak jársz, aki után vágyódva sóhajtanak azok, akik 
a szeretetet akarnák e világ vezérlő jelszavává tenni!

Hozsánna Néked, aki, ha akarod, ezt a mi önző, közönyös 
és mégis oly nyugtalan menedékünket visszavetheted a mennyei 
Atya boldogító közelségébe.

Hozsánna Néked Üdvözítő! Légy áldott, aki jössz az Úrnak 
nevében! Te belelátsz a mi vergődő szíveinkbe s tudod, hogy mi 
is mindannyian vágyva-vágyunk a szabadulás után, bűneink fco-
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csánata és a Te országod eljövetele után. És tudva-tudjuk, hogy 
mindezt s ezenfelül is még sok kibeszélhetlen jót csak a te em
berfeletti, isteni erőd hozhatja nékünk!

Bárcsak ez a mostani Advent a mi számunkra is igazi Ad
vent, igazi Ür eljövetele volna!

V. Ma még ugyan sok jel azt mutatja, hogy az emberek mai 
Messiásvárása nem mindenütt őszinte. Mert a tömeg ,,igen"-t 
int ugyan Krisztus szavaira s az egyház adventi igehirdetésére; 
be is látja, hogy nagy boldogság volna, ha Krisztus minden 
szívbe eljönne. De a szívek nagy része azért mégis zárva ma
rad. Elfoglalva tartja azt egy másik Ür: e világ szeretete, az 
indulatok, gyarlóságok tömege, amitől valamennyiünknek vajmi 
nehéz elszakadnia. Ma még igen sok keresztyén szájából hami
san csendül ki az adventi „Hozsanna“ , mert könnyebbnek lát
szik számukra a bűnben megmaradni s a rosszat szolgálni, az 
Urat pedig csak szájjal vallani.

Annyi azonban mégis bizonyos, hogy az emberek lelke 
szomjasan vágyik egy jobb kor, boldogabb jövő után. A kiáltás, 
hogy „térjetek meg, mert elközelgett Istennek országa“, sok lé
lekben visszhangra talált és sokan elindultak már a békesség 
és szeretet útját keresni. És mi ez, ha nem az, amit a Szentírás 
úgy mond, hogy „az idők teljessége"? Mi az, ha nem készülődés, 
talán csak ösztönszerű készülődés az Űr fogadására, aki mihoz- 
zánk is közeledik a szeretetnek olajfaágával, egy jobb kornak: 
Isten országa eljövetelének ígéretével!

VI. Én testvéreim, azt hiszem hogy régen, nagyon régen 
nem volt az Advent, a Krísztusvárás ideje olyan jelentőség- 
teljes, mint épen ezekben az években. Ügy rémlik nekem, úgy 
érzem, hogy azok az adventi első vasárnapok, melyeket a mi 
nemzedékünk ünnepel, nemcsak etfy-egy egyházi esztendőt 
kezdenek, hanem egy új, valóban jobb kor hajnalhasadását je
lentik s a mai vajúdó zűrzavarból egész bizonyosan ki fog 
alakulni egy jobb erkölcsiség, mélyebb vallásosság, őszintébb 
keresztyénség. Egy szóval: az Isten  o rszága !

Odáig még sokat kell ugyan várnunk, remélnünk, küzde- 
nünk, de én már látom a messzeségben feltűnni, az emberlelkek 
gyötrődő megtisztulásán át felragyogni a bethlehemi csillagot, 
amely a krisztusi békességnek, az emberi jóakaratnak s az isteni 
dicsőségnek fényét árasztja erre a sokat tévedett, sokat vétke
zett, de Krisztus érdemével megváltott világra.

Ebben a jó reménységben, most, amikor az anyaszente^yház 
a bevonuló Megváltó szelíden bíztató képét rajzolja elénk, ké
szülődjünk mi is igaz belső áhítattal, bűnbánattal az ő elfoga
dására s ne csak szájjal és énekkel, hanem élő, cselekvő hittel 
kiáltsuk: „Hozsánna, áldott, aki hozzánk is eljő az Úrnak ne
vében!"

Veszprém. Hering János.
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Advent I. vasárnapján
Máté 21. 1— 9.

K. H.! Ez a szép ádventi vasárnap, melyet a jóságos Isten 
reánk virrasztott, régi időkbe irányozza tekintetünket, a Krisz
tus eljövetelét megelőző időkbe. Akkor már letűnt Izrael né
pének fénykora. Az a nép, mely hajdan nemzeti királyai, külö
nösen Dávid és Salamon királyok alatt dicső napokat látott, 
idegen zsarnokság járma alatt nyögött. Igaz, hogy a fogságból 
visszatért zsidók felépítették volt a templomot és a szent vá
rost, de Zsidóország fővárosában a római császár és ennek hely
tartója parancsolt.

És akkor történt, hogy ennek a megalázott népnek egén 
egy szép hajnalnak pirja derengett. A prófétai jövendölés 
„Mondjátok meg a Sión leányának: Imhol jő néked a te kirá
lyod", beteljesült. Az idő teljessége bekövetkezett. A világ 
Megváltója; az emberiség égi királya Jézus megszületett, eljött. 
Lett az Úrnak, az ég királyának eljövetele, ádven tje . Áldott idő 
volt az, boldog emberek voltak azok, kik akkor éltek, az égi 
királyt látták, megismerték, megszerették és hűségesen követték,

K. H. Ez az ádventi idő is hirdeti nékünk: „Mondjátok meg 
a Sión leányának: Imhol jó néked a te királyod.“ Igen, újra 
jön, hogy ezt az időt áldott idővé, ezt a népet boldog néppé 
tegye. Óh, ki ne akarná, hogy ez csakugyan így legyen?! Hiszen 
világi tekintetben is sok baj van mírajtunk. Hazánk egén rossz 
csillagok járnak. Országunk nagy részét elrabolták tőlünk és a 
hajdan szabad magyar népünk, most rabságban szenved. A bű
nök nagy mértékben elhatalmasodtak és sok lelket visznek a 
romlás, a kárhozat felé.

Szívből örülnünk kell azért, hogy ismét ádvent virradt re
ánk és hogy újra jön hozzánk a mi égi királyunk: Jézus. Akar
nunk kell, hogy áldásos legyen ránk nézve is az ö  eljövetele. 
És az lesz, ha megértjük, hogy hogyan jön ő  hozzánk?

1.

Az ádventi király a láza to san  jön. „Imhol jó néked a te ki
rályod alázatosan." így jövendölt a próféta. És így is törént. 
Mint király jött el, ki égi dicsőségéből szállott alá a földre, ki
nek születésekor égben, földön angyali üdvözlet hangzott feléje, 
kinek adatott hatalom mennyen és a földön és aki mégis alá
zatosan  jött. Nem külső fényben, pompában jött, hanem egy
szerűen, alázatosan, leereszkedve a bűnnek útjára tévedett sze
gény emberhez. Az a sokaság, mely őt ott a szent város kapujá
nál kísérte, szegény volt anyagiakban is, de különösen szegény 
volt bűnei miatt. Szegény volt az a publikánus is. Szegény volt 
a vak koldus is. Szegény volt az az ágyban fekvő gutaütött em
ber is. Szegény volt az egész emberiség. És ezekhez mindegyik-
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hez jött ő alázatosan, hogy mindegyik megértse és észrevegye, 
hogy ő hozzá is jött, hogy őt magához felemelje, boldogítsa.

„Imhol jó neked a te királyod alázatosan,“ Ez a kiáltás te- 
hozzád is hangzik Testvérem az Ürban! Légy bár még olyan sze
gény, légy bár még olyan bűnös, égi királyod tégedet is szeret 
és jön tehozzád, hogy tégedet megáldjon. Jön tehozzád is evan- 
geliomi gyülekezet. Az ajtó előtt áll és zörget, hogy hozzád be
jöjjön és híveidet mind felemelje, felemelje magához a bűntől 
való szabadulásra, a bűnbocsánatra, az Istennel való békességre.

Az ádventi király jön alázatosan, a békepálm a ágáva l. Az 
a sokaság Jézus elé a békepálma ágait hintette, szórta. És csak
ugyan azért jött Jézus, hogy az embereknek békét hozzon, hogy 
azok a bűnből megtérve, az Ő érdemeiért bűnbocsánatot talál
janak és békesség lakozzék szíveinkben a földön és a menny
ben. Érezték is ezt a békességet az apostolok, a legelső hívek 
és mindenek, kik a békeség fejedelmének igaz alattvalói lettek. 
És íme a béke pálmaágával jön mihozzánk is a mi béke- 
királyunk. Miként régen tanítványait így üdvözölte: Békesség 
néktek, úgy minket is így köszönt békesség néktek. Micsoda bol- 
dogítóan hangzik felénk ez az üdvözlet. Vajha igazán megtalál
nánk Jézusban a mi békességünket, üdvösségünket.

2 .

Megtaláljuk, ha mint igazi ádventi népe őhozzá törhetlen 
hűséggel ragaszkodunk, azaz öt m agaszta lju k  és neki kész en
ged elm ességgel szolgálunk, életünk minden idejében.

,,Az előtte és utánna menő sokaság pedig kiált vala mond
ván: Hazsánna! Áldott aki jött az Ürnak nevében.“ így ma
gasztalta őt. így magasztaljuk őt mi is éneklésünkkel, imádko
zásunkkal. Legyünk az új adventben buzgóbb imádkozok és lel
kesebb éneklők, a templomnak szorgalmasabb látogatói. És ha 
ezt tesszük tovább fogunk menni. Kész en gedelm ességgel szol
gálni fogjuk az Urat. ,,A sokaság legnagyobb része pedig felső 
ruháit az útra teríté.“ Ez által engedelmességének és szolgálat
készségének jeleit mutatá meg. így tettek különösen az aposto
lok, kik mindenüket elhagyva készséggel követték őt és elmenve 
tanítottak minden népeket, megkeresztelték a hinni akarókat 
és építették Isten országát a föld minden határain. És vajion 
mit tesze l te ?  Váljon nem kell-e pirulnod, ha hitedet, tettedet 
megvizsgálod? Váljon igyekszel-e a te keresztyénségedet meg
mutatni úgy, hogy te annak az égi királynak hűséges követője 
vagy? Igyekezzél, hogy erre elnyerhessed az égi koronát. — 
Ámen.

Mesterházy Sándor esperes.
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Az ádventi harsona
Advent I. Rom. 13, 1 1 -1 4 .

Előkelő, magas személyiségeket mindé'g kellő előkészület 
után, illő tisztelettel szoktak fogadni az emberek. Abban a nem 
is nagyon régi időben, amikor még királyok uralkodtak az or
szágok felett, mint legnagyobb földi hatalmasságokat, őket 
illette a legnagyobb tisztelet. Ha egy városban, vagy faluban be
jelentettek egy királyi látogatást, jó néhány hétre való munkát 
adtak azoknak. Elő kellett készülniök, hogy magas vendégüket 
méltóképen fogadhassák. Az utcákat és tereket erre az alkalomra 
kitisztogatták, a házakat földíszítették, fellobogózták. Magához 
az ünnepi bevonuláshoz összegyűlt az egész nép. Ünnepi ruhába 
öltözött s kalapját lengetve üdvözlő szavakat mondogatva kö
szöntötte érkező királyát.

Ezek közül a földi királyok közül egy néhányan rosszul jár
tak. Trónjukat megingatta a forradalmak vihara, őket magukat 
pedig földönfutókká tette. A mi egyik királyunkat is. Tudatosan 
mondom, hogy egyik királyunkat. Mert nekünk, keresztyének
nek van egy másik, lelki, mennyei királyunk. Az, aki azt mon
dotta magáról: „Én király vagyok. Én azért születtem és azért 
jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról“ (Ján. 
18, 37.), de hozzátette azt is: ,,Az én országom nem e világból 
való“. A közelgő karácsonyi ünnepekben ez a király akar eljönni 
hozzánk, hogy szállást vegyen a szívünkben és boldogítsa azt az 
élet legdrágább javaival: bűnbocsánattal, békességgel, szeretet
tel, #íron és halálon diadalmaskodó reménységgel. Az ádvent 
pedig, amelynek első vasárnapját ma ünnepeljük, érkezésére 
hívja föl figyelmünket és méltó fogadására akar előkészíteni. Az 
ádventi ének ezt zengi: „Emberek készüljetek

S jól meggondoljátok,
Jézust, ki jő értetek,
Mikép fogadjátok."

Az ádventi evangélium erről beszél: „Mondjátok meg Sión 
leányának: „Imhol jő neked a te királyod alázatosan.“ Az apos
tol is a felolvasott szentigékben ezt az előkészületet akarja 
szolgálni.

Az érkező királyok előtt kürtösök és harsonások szoktak 
menni. Teli tüdővel fújják a harsonát, hadd tudja meg min
denki: közeleg a király, méltó fogadására sietni kell. Pál 
apostolt a názáreti Jézus ilyen harsonásának tekintem én. S 
amikor olvasom ezeket az ünnepi igéket, úgy tetszik nekem, 
mintha ott állana az apostol az ádvent kapujában. Belefúj ha
talmas harsonájába és zengi, zúgja az egész világ keresztyén- 
ségének: „Ideje már, hogy az álomból fölserkenjünk; mert kö
zelebb van hozzánk az üdvösség . . . .  Az éjszaka elmúlt, a nap
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pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit 
és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen 
járjunk . . . .!“

Ebből a hatalmas ébresztő szózatból mindannyian megért
hetjük, hogy az igazi ádventi e lőkészü let két dologból á l l :

1. levetni a sötétséget,
2. felöltözni a világosságot.

1.
Ez a mi világunk — testvéreim — örökös változás világa. 

Azt hiszem, igazat adtok nekem, hogyha valamelyik 200, 300 
év előtt elhalt ősünk ma föltámadna és szerte nézne a világban, 
nem tudna hova lenni a csodálkozástól, hogy mennyire megvál
toztak itt mindenek. Csak egyet találna a réginek, a nagy vál
tozás közepette egyedüli változatlannak: magát az embert. Az 
ember, nem a mi külső valóját, hanem belső lelki életét illeti, 
ma is ugyanaz, mint volt évszázadok, sőt évezredek előtt, gyarló, 
teremtő Istene ellen lázadó, bűnökkel terhes teremtmény. Há
rom bizonyítványunk van ennek igazolására. Az egyik több mint 
4000 éves. Mózes állította ki Izráel népéről, azt mondván, hogy 
az ő népe eszik csupán és iszik, játszik, zúgolódik, Istent kísért 
(II. Móz. 32, 6.), a másikat vagy 1850 esztendővel ezelőtt Pál 
apostol, panaszló szóval írván a filippibelieknek, hogy sokan 
vannak közülük „ akik a Krisztus keresztjének ellenségei, akik
nek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk és kiknek 
dicsőségük az ő gyalázatosságukban van, kik mindég a földiekkel 
törődnek“ (3,19). És a harmadik bizonyítványt vájjon nem állít
ják-e ki a mi napjaink? Vájjon ismeretlen fogalmak-e közöttünk 
azok a dolgok, melyekről az apostol a felolvasottakban ír, 
melyeket a sötétség, cselekedeteinek nevez és részletesen fel
sorol: a dobzódások és részegségek, búj álkodások és feslett- 
ségek, versengések és irigységek? Ó testvéreim, kibeszélhetetle- 
nül sok az a gonoszság és az a bűn is, amit az emberek világos 
nappal követnek el. Ha azonban egy láthatatlan hatalmas kéz 
széthúzná előttünk azt a függönyt, amit az éjszaka sötétsége 
alkot és mi látnánk mindazt a fortéimét, amit az emberek, kü
lönösen nagy városokban, az éj sötétjének leple alatt visznek 
véghez, talán kővé válnánk, megborzadva az emberiség erkölcsi 
romlottságától. Pál apostol a maga korában nem járta a bor- és 
pálinkagőzös lebujókat, az útszéli csapszékeket s a szex-elem 
vásárcsarnokait, de tudta, hogy ami ott végbemegy, az nem lehet 
más, mint tobzódás és részegség, búj álkodás és feslettség — es 
tiszta lelke nagy fölháborodásával írt ellenük. Vájjon mit írna 
ma a városi éjszakák bűnöző fiainak és leányainak s mit nekünk 
falusiaknak, ahol napjainkban különösen az ifjúság olyan haj
lamos kezd lenni ezekre a bűnökre s olyan hamar megtanul és
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elsajátít minden rosszat, mit a nagy város romlottsága termelt. 
Pál apostol nem volt sem bíró, sem ügyvéd, akik közvetlen 
közelről szemlélik az emberek között folyó perlekedéseket, 
miknek legnagyobb részét a versengés és az irigység szülte, de 
azért tudta, hogy milyen boldogságrontó nagy hatalom ez — és 
szóban és írásban küzdött ellene. Vájjon mit írna ma, ha látná, 
hogy az emberek békés, boldog együttélését semmi sem rontja 
meg annyira, mint az egymással való versengés s az egymás 
ellen való irigység? Ugyanazt mint közel 2000 évvel ezelőtt: 
Emberek, testvérek! Az éjszaka — a pogányság bűnöket takar
gató, bűnöket mentegető éjszakája — elmúlt, a nap pedig — a 
keresztyénség erényekkel tündöklő napja — elközelgett, vessé
tek el a sötétség cselekedeteit. És hozzátenné: rátok a keresz
tyénség áldott napja már régen süt. Őseitek, apáitok, anyáitok 
tőle tanultak tisztább vallást, nemesebb erkölcsöt. Bennetek is 
oktat a család, az iskola és a templom által. Akarnátok erre a 
szép tanításra egy csúnya élettel rácáfolni? Akarnátok ti keresz
tyén névvel pogányok lenni? Ereznetek kell, hogy ez méltatlan 
lenne hozzátok. Ó vessétek el azért a sötétség cselekedeteit. 
Dobjatok el magatoktól minden bűnt és gonoszságot, mint egy 
rongyos, piszkos ruhát, amelyik bánt és nyugtalanít, amelynek 
szennyes voltát szégyenlitek.

2.

És öltözzétek föl a világosság fegyvereit. Az apostol leve
lének minden figyelmes olvasója, amikor idáig jut, kíváncsian 
várja, hogy az apostol részletesen elősorolja majd ezeket a 
fegyvereket, ő azonban ez alkalommal ezt nem teszi, hanem 
mindeneket összefoglalva azt mondja az utolsó versben: „Öltöz
zétek fel az Ür Jézus Krisztust." Ezzel a leveleiben többször 
előforduló figyelmeztetéssel azt akarja a lelkünkre kötni, hogy 
mi igyekezzünk egész életünkben a Megváltóhoz hasonlók lenni. 
Iparkodjunk elsajátítani Istenben való hitét, jóban való fárad
hatatlanságát az isteni törvény iránt való engedelmességét, em
bertársai iránt való igaz szeretetét.

Tesvéreim! Ma egy új egyházi esztendőt kezdünk, amely
ben azok előtt, akik szeretik Istennek házát és készséges hall
gatói szent igéjének, 52 vasárnapon keresztül mint egyik kép a 
másik után elvonul az Űr Jézus egész élete. Látni fogjuk őt 
megszületni szűkös szegénységben, körülvéve mégis isteni di
csőség sugárzásától. Látni fogjuk, mint keresik messze napkelet 
tudós bölcsei, mint üldözi őt Heródesben az emberi gonoszság s 
mint védi őt csodálatos útakon az égi kegyelem. Látni fogjuk, 
mennyit kell neki is szenvednie egészen a nagypénteki kereszt
fáig, de őt e szenvedés hitében csak megedzi, mennyei atyjához 
közelebb vonja. Látni fogjuk őt ragyogó húsvéti reggelen diadal
masan kikelni a sírból s egy páratlanul álló élet után elfoglalni
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helyét Istennek jobbján áldozócsütörtökön. Mit akar az egyház 
Jézus élete eseményeinek eme felvonulásával? Puszta szokás
ból teszi talán, avagy a szükség parancsolta kényszerből? 
Gyönyörködtetni akarja talán a híveket? Ó sokkal fontosabb cél 
vezeti munkájában az egyházat. A Jézus élete eseményeinek 
felvonultatásával nevelni akar. Azt akarja, hogy a Megváltó 
életének szépségéből, tisztaságából békességéből és boldogságá
ból ránk is ragadjon valami. Ha látjuk, hogy ő nehéz körülmé
nyek között is tud bízni, hogy mi is legyünk Istenhez ragasz
kodók, segítségében és szabadításában bizakodók. Ha látjuk az 
ő nagy szeretetét minden szenvedő ember iránt, hogy gyűljön 
ki a mi szívünkben is ennek a segíteni kész szeretetnek lángja. 
Ha látjuk mint tud ő a halálban is csendes és reménykedő lenni, 
hogy mi is tudjunk a síron és a halálon túl új életet remélni, 
így veszünk föl lelkünkre mindig egy-egy darabot a Krisztusnak 
szép és tiszta életéből, így öltözzük föl lassankint őt magát.

*»

Megértjük most már, hogy miért rendelte egyházunk ádvent 
I. vasárnapjára épen ezt az igét. Urának és Királyának tekinti 
a Jézus Krisztust, akit illendően fogadni minden hívő léleknek 
szent kötelessége. Ha pedig a mindennapi élet forgatagában a 
hívő lelkek megfeledkeztek volna arról, hogy miben áll a méltó 
rogadás, az egyház ma figyelmükbe ajánlja. Az ádvent kapujába 
odaállítja Pál apostolt, mint a közelgő király zengő harsonásat 
ét általa tudtul adja mindenkinek: ,Jde je  már, hogy az álomból 
felserkenjünk . . . .  az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgétt; 
vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit és öltözzük fel a vi
lágosság fegyvereit . . . öltözzük föl az Úr Jézus Krisztust. 
Testvéreim, akik a születendő Ürban a mi lelki királyunkat vár
juk, halljuk meg ezt a szót és kövessük.

Ámen.
Irsa. Mágocs Károly,

ev. lelkész.

Adventi bibliamagyarázat
Ezs. 9. 6 7.

Keresztyén Testv. az Ürban!
Méltán mondják a Szentírás komoly kutatói, ismerői, 

hogy az Üjtestamentom benne rejtőzik az Ótestamentomban, 
mert lépten-nyomon találunk benne oly utalásokat, amelyek 
akaratlanul s azt gondolatot keltik bennünk, hogy ez meg ez a 
része egyik-másik prófétai könyvnek kétségtelenül az Üjtesta
mentum lényegére, főhősére: az Ür Jézus Kr.-ra, hitünk fejére 
mutat egyenesen, akinek most az eljövetelére várunk.
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Ézsaiás könyvének ez a része is a Messiást, a majdnem két- 
évezreddel ezelőtt megszületett isteni gyermeket a Jézus Kr.-t 
juttatja eszünkbe, akire teljesen ráillenek ezek a próféta által 
megadott személyi adatok, akár reá gondolva írta e helyet, akár 
nem. Az tény, hogy egy népet, vagy akár az egész emberiséget 
megszabadítónak mindezen tulajdonságokkal rendelkeznie kel
lett és kell ma is.

Jézus rendelkezett is ezekkel, mert a mi nyomorúságainkat, 
bűneink nagy terhét magára vállalta és ez a teher élete végén a 
Golgotára mentében le is roskasztotta egy pár pillanatra, ami
kor bűneink súlyos keresztjét a vállán vonszolta.

„C so d á la to s“  is volt, aki a népet valósággal lenyűgözte 
csodáinak nagy számával, aki betegeket gyógyított, vakoknak 
adta vissza szemük világát, süketeknek hallását, holtakat hí
vott életre.

„T a n á c so s"  is volt, aki az örökélet elnyerésének legbizto
sabb módja után érdeklődőknek a legjobb tanácsokat és útba
igazítást tudta megadni; akinek bölcs tanácsait olvasgathatjuk 
a reánk maradt Szentírásban: az Üjtestamentomban.

„E rő s  Isten n ek“ is nevezhető, mert emberfelettit vállalt 
magára: az egész bűnös emberiség megváltását a bűnnek rabsá
gából és ezt isteni erejénél fogva keresztül is vitte.

„Ö rökk évalóság  a ty já n a k "  bizonyult, mert nemcsak mon
dotta, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek 
az én Atyámnak dolgai, hanem tényleg úgy is tett és beszélt, 
mint akinek országa nem e világból való és mint aki Atyjának 
sok hajlékában, az örökkévalóság birodalmában tényleg jártas, 
otthonos.

A „bék esség  fe jed elm én ek “  meg azért tarthatjuk, mert 
nemcsak ajkán volt mindég a boldogítóan hangzó köszöntés; 
,,Békesség néktek“, de szívében és közelében is az honolt. Szívé
ben azért honolt,, mert elsősorban az ő Atyjával, küldőjével 
volt békességben: az Istennel és ez a földön mindenki számára 
is a békesség alapfeltétele. Közelében pedig azért, mert taní
tása és cselekedetei hatása alatt úgy futott előle minden gonosz, 
békességrontó bűn, mint a fény elől az árnyék.

Miből érthetjük meg az ótestamentomi Izráel népének és 
kiváló képviselőinek, mint amilyen Ezsaiás is volt — ezt a vá
gyódását a Messiás, a szabadító után?

Ha megfigyeljük az ezen prófétai jóslat előtti verseket, 
akkor megtudjuk, hogy Izráelnak igen szomorúvá vált a hely
zete ebben az időben, mert sötétségről, szorongattatásról van 
szó az előző versekben. Ebben az időben az asszír hatalom fe
nyegette Izráel népét és a nép hasztalan tekintett szét szabadító 
után.

De a kétségbeesés szomorú korszakában mégis felcsendül a 
reménynek hangja, mert, amint az írás mondja: „ . . .  nem lesz
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m indig sötét ott, ahol m ost szoron gatta tás van . . .  a  nép, m ely  
sötétségben  já r  va la , lá t n agy v ilág o sságo t; akik lakoznak  a  h a lá l 
árn yék án ak  fö ldében, fény ragyog fe l fölöttük. M ert egy gy er
mek születik  nékünk, fiú ad a tik  nékünk és az  uralom  az  ő vállán  
lészen  és h ív ják  nevét: c sod á la to sn ak , tanácsosn ak , erős Isten 
nek, örökkévalóság a ty ján ak , békesség fe jedelm én ek : uralm a  
növekedésének és békéjének nem lesz  vége a D ávid  trón ján  és 
k irá ly ság a  fe lett, hogy fe lem elje  és m egerősítse azt jo g o sság  és 
ig azság  á lta l, m ostantól m indörökké. A  seregek  U rán ak  buzgó 
szere lm e m ívelendi e z t!“

Izráelt nyomorúságában ennek a Messiásnak már az elgon
dolása, eljövetelének kilátásba helyezése is megvigasztalta, 
megerősítette terheinek viselésében. Ez a hit — hogy el fog jönni 
a szabadító, — tartotta meg azt a népet, amelyet különben a 
legrettenetesebb politikai csapások értek. Miután meghasonlott 
magában fogságra hurcolták a meggyengült nép színét javát, 
előkelőit először az asszírok, majd a babiloniak.

Lám, Testv., mi magyarok is gyakran hasonlottunk meg ma
gunkban. A meghasonlás zúdította reánk 400 évvel ezelőtt a 
mohácsi szerencsétlenséget és a 150 esztendős török-német jár
mot. Jelenlegi helyzetünk is majdnem hasonló ezen jóslatkora
beli Izráeléhez. De minket nem hurcoltak fogságra, ha meg is 
csonkítottak. Mi hazai földön élhetünk s nem kell a rabság 
keserű kenyerét ennünk, ha könnyeinkkel is sózzuk azt. így a 
mi helyzetünk még jobb, mint Izráelé, akit csupán a Messiás 
eljövetelének reménye tartott össze és tartott meg. De meg
tartotta!

Hogy mennyivel jobb a mi helyzetünk az világosabb lesz 
azáltal, ha elgondoljuk, hogy az az Izráei népét csupán a benne 
való remény által is megtartó Messiás: a Jézus Krisztus, szá
munkra nemcsak jövendő reménység, hanem megérkezett, eljött 
valóság. Ha pedig az ő  eljövetelének reménye meg tudott tar
tani egy hazájától elszakított, fogságba hurcolt népet, akkor 
mennyivel inkább kell, hogy megtartson minket az ő valósággá 
lett eljövetele, közöttünk megjelenése, akiknek szabadsága többé 
kevésbbé még megvan.

Ez azonban csak úgy válik lehetségessé, ha mi magyarok 
is azon leszünk, hogy uralma növekedjék a mi teljes lelki 
meghódolásunkkal is és, ha az ő boldogító békességének, lelki 
békességének birodalmává tesszük a mi bensőnket is az által, 
hogy elismerjük királyunknak. Mert a Jézus nemcsak Dávid 
trónját és királyságát emelhette volna föl és erősítette volna 
meg jo g o sság g a l és ig az ság g a l m indörökké, hanem megerősítheti 
minden népét is, a míenkét is, ha viszont úgy a nép legalsó, mint 
legfelsőbb rétegei, vezetők és vezetettek meghajolnak előtte, be
fogadják őt a nagy ádventi királyt alázatosságában, egyszerű
ségében. Ez a befogadás pedig tanításának, szellemének az el
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sajátításában, szóban és cselekedetekben megvalósításában áll.
Ez az ádventi időszak, az egyházi esztendőnek eleje, arra 

figyelmeztet, amire Keresztelő János hívta fel kortársaí figyel
mét: „T é rje te k  meg, m ert elközelített a  m ennyeknek o rsz ág a .“ 
És ez a K. János pedig az, akiről ugyancsak ez az „E z sa iá s  
pró féta  szólott, ezt m ondván: K iá ltó  szó  a  p u sz táb an : k ész ítsé 
tek az  Úrnak ú tjá t  és egyen gessétek  meg az  Ő ösvényeit.“  Ké
szítse elő azért mindenki a szívének, lelkének belsejébe vezető 
göröngyös utat, hogy a Krisztus uralma növekedésének ne szab
janak határt az ő szelleme számára járhatatlan utak: emberi in
dulatok, gonoszságok. Inkább azon legyünk, hogy ez az adventi 
időszak legyen a Krisztus számára egy újabb diadalmas elő
nyomulás a mi lelkűnknek birodalmában, ahol bizony, — is
merjük be, — még sok meghódíthatatlan és tanítása által érin
tetlen, megmüveletlen terület van. Míg e földi birodalmaknak 
abban áll a hatalmuk és nagyságuk, hogy semmiféle más hata
lom sem korlátozza őket és addig erősek; addig a mi lelkünk 
nagy birodalma akkor lesz hatalmas, amikor az adventi király 
hajtja uralma alá és addig erős, amíg az ő főhatósága alá 
tartozik.

Hatalmassá és teljessé pedig csak az a földi ország, nem
zet lehet és csak az maradhat meg a hatalomban, amelyiknek 
polgárai már előbb a Krisztusnak hódoltak meg, Ezt pedig „a  
seregek  U rán ak  buzgó szerelm e m ívelendi.“

Vajha a seregek, a nemzetek Ura velünk is ezt mívelné! 
Térjetek akkor meg! Amen.

Torda Gyula.

Karácsony I. ünnnpén
Ev. Luk. 2, 1— 14.

K. H.l Ünnepet szentelünk azon esemény emlékezésére, 
amely a váltság történetének kiinduló pontja. Merre elhatott az 
evangéliom világa, hol Jézus nevében rebegnek a hívek buzgó 
imát: ott a föld minden határain szent zsolozsma emelkedik a 
templomokból a seregek Urához e napon, ki megtekintette az 
ő népét s kibocsátá az ő fiát, hogy minden a ki hiszen el ne 
vesszen, hanem örök életet vegyen. A bűnbe eséssel egykor be
zárul az ember előtt az éden kapuja; az az a vétek útján el
vesztő az Istennel való békességet, a boldogság zálogát s úgy 
érzé, hogy ez élet reá nézve csak a forradalmak könnyázott me
zeje, siralom völgye lett. A karácsonyi szent történet azon igaz
ságot hirdeti, hogy a mire emberi erő, akarat gyöngének bizo
nyult: megadta a kiengesztelődést az ég s a föld között maga az 
örök kegyelem, megszakadt a lelki sötétség, mely az embert 
alkotójától elválasztó, feltűnt előtte a dicső cél, amelyre itt tőre-
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kednie kell, az új élet hervadatlan koronája, mely a múlandó
ság határán: a síron túl vár reá. Azon esemény, melyből ennyi 
üdv fakadt: Jézus születése Bethlehemben. Egy újszülöttre útal 
mai ünnepünk: szegényes pólyában a jászolba helyezve, egy 
zsenge gyermekre, kiben a testi szem, még csak gyengeséget lát. 
Ámde az Úrnak karja hatalmasan cselekedett, az Úrnak 
jobb keze felmagasztaltatott. Amaz új szölöttben hirdeti angya
lok ajka az emberiség szent sejtelmének, óhajának beteljesülé
sét. Ama gyermek mutatja majd felnőve életében megvalósí
tani a tökéletességet, fogja meghozni Golgothán a váltság áldo
zatát, vesz diadalt felámadásával a halálon s hagyja itt — a 
mennybe visszatérve — szent tanában egy új erkölcsi világrend 
alapkövét.

Ő benne van a mi célunk, nála a mi üdvösségünk. Születé
sének emléknapját méltán szenteljük meg mint örömünnepet.

Evangeliomunk szerint mennyei sereg jelenik meg a dicső
ség fénysugaraitól ővedzve Jézus születésének éjjelén s örömöt 
hirdet a hívek első, kisded gyülekezetének. Az ég lakói vissza
vonultak, mi már nem láthatjuk őket; de itt van három szent 
örökség, melyeket a Megváltó hozott magával 's hagyott itt 
számunkra.

Minket s örömre hívnak Jézus születésén:
I. A hit, mely Istenhez emel.

II. A szeretet, amely boldogít.
III. A remény, amely szebb jövendőt ígér,

I .

Jézus hozta meg az emberiségnek azt a hitet, mely Isten
hez emel.

Midőn Krisztus születők: ,,Valának pásztorok a vidéken, kik 
az éjszakán nyájaikra vigyáznak vala. És íme az Ürnak angyala 
megjelenék, és szóla a megdöbbenőkhöz: „Ne féljetek, mert hir
detek nagy örömöt néktek, mi az egész népnek öröme leszen, 
mert Üdvözítő született ma néktek!" A Messiás testbe jövete
lével az ég megnyílt; a buzgóságtól ihletett lélek látja az Isten 
dicsőségét, hallja a menny lakóinak örömre hívó szavát. E meg
ható, csudás jelenet azon történeti igazságnak kifejezője, hogy 
Jézussal új fényben, új erővel tűnt fel a hit az emberiség éle
tében, úgy, hogy ennek világánál a halandó tisztábban felis
merte a teremtő Istent, annak bölcs intézkedését az emberiség 
sorsának vezetésében, a fejlődés útján, felismerte önrendel
tetését.

Az emberre nézve a hit nélkülözhetetlen volt eleitől fogva. 
Mídőh törekvéseiben akadályokba ütközött, midőn véres verej-
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tékkel 's könnyűivel áztatá a földet: gyöngeségének tudata mind 
jobban élesíti benne a hitet egy felsőbb hatalomban, mely felette 
uralkodik s lesújthat és felemelhet a mint akar. Szóval a szen
vedés Istent keresni ’s imádkozni tanítá meg ötét. A bűn azon
ban mint sűrű köd nehezült lelkére 's nem találta meg a világ
alkotó és gondviselő Istenhez vezérlő útat. A pogányok a te
remtett dolgokat állíták a teremtő helyébe; áldoztak az ég csil
lagainak, imádtak élő állatokat, kézzel csinált bálványokat. És 
bár a mívelődés emelkedésével az ész ezek tiszteletét elítélte: 
új vallást alkotni, a kétségtől háborgatott szívnek nyugalmat 
adni nem tudott, Izrael népe fentartá a hitet a Jehovában, de 
benne csak a bosszúálló, szigorú bírót ismerte, kinek ímádását 
a szolgai félelem 's külső szertartásoknak sora képezé. A tör
vény betűje pedig csak gyarlóságára emlékezteié az embert: 
vigasztalni nem bírt, csak fenyegetett és így levert. A kétség, 
hitetlenség éje borongott a lelki életen; 's erre célozva sóhajtá az 
ószövetség írója: ,,Vég? lesz-e már Izraelnek őrzője!“ Bebizonyult, 
hogy hit nélkül boldogulás nincsen, de ennek méltó tárgyát ön
erejéből nem lelte meg az ember. Várt, epedt egy új kinyilat
koztatás után: eljött az idők teljessége, az ige testté lett, E nap 
derengett a távolság ködén át a próféta ihlett lelke előtt, a mikor 
így szólt: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod 
és az Ürnak dicsősége feltámadott rajtad!“

Krisztus az életnek világossága ’s mint maga mondja, ki őt 
követi: az nem jár setétségben. Mint a természetben az éj elmúl
tával leveti zord alakját a vidék 's mi előbb aggodalmat keltett 
a vándorban, most gyönyörködteti őt; úgy Jézus életének 's 
evangéliomának szövétnekénél megnyíltak az embernek lelki 
szemei, megtalálta kit keresett az örökkévaló, igaz Istent, meg
találta nemcsak a mindenhatót, hanem az ő sorsa felett őrködő 
mennyei Atyát is.

A természet s az élet nyitott könyv lett előtte, mely
nek minden lapja Isten ujjait, bölcsességének nyomait mutatja. 
Az ő gondviselő keze vezérli a történet folyamát. A hit fényé
nél szent örömmel látjuk, hogy még az akadályok, ellentétek is 
céljának megvalósítására szolgálnak; a bűnnek ostroma csak 
az igazság diadalát emeli, a szenvedés útmutatás az üdvösség 
felé, a halál az élet megdicsőülésének eszköze. Az evangeliomon 
alapuló hit érteti meg velünk igazán az ószövetséget; azt a kort, 
melyben az embernek be kellett látnia öngyöngeségét, hogy ke
resse az Isten segedelmét, éreznie a bűntudat terhét, hogy imá
dattal boruljon le az irgalom előtt, meg kelle magát aláznia, 
hogy felmagasztaltassék. Az idők teljessége is bölcs intézkedé
sére útal. A világ megváltója nem a hatalom trónján, nem dús 
palotában, hanem a szegénység kunyhójában, a nyomorúság já
szolában születik; azért, hogy feladatának diadalát ne a külfény 
varázsa, hanem maga a szent igazság ereje vívja ki. Augusztus,
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ki elrendeli a népösszeírást: csak eszköz a gondviselés kezében, 
hogy kitűzött célja megvalósulhasson. A római birodalom, mely 
az akkor ismert országokat nagyobbrészt magában foglalá, a gö
rög míveltség, melynek hatása fellelhető volt mindenütt, a 
beállt békés korszak, mind csak arra szolgáltak, hogy ama jó 
maghoz: az evangelíomhoz elkészítessék a föld.

A Megváltónak szent tanából merítjük ma is azt a meg
győződést, hogy életünk nem vak esetek láncolata, nem egy kö
nyörtelen végzet játékszere, mely végül széttörve elenyészik 
a föld porában, hanem a tökéletesbülés útja, melyen át az Is
tennek atyai bölcsesége és jósága víszen közelebb magasztos 
célunkhoz. Ha itt Őt lélekben és igazságban imádjuk, hűségünk
kel megdicsőítjük, örök üdvösséggel dicsőítend meg ő.

II.

Lelki örömre hív továbbá Jézus születésének ünnepén a  sze
retet, am ely  boldogít.

Az angyalok serege így zeng a bethlehemi éjszakán: „Di
csőség a magasságban az Istennek, békesség a földön!“ A béke 
hírével köszönt be az újszövetség, melyet Isten szeretete szer
zett. A mennyei Atya irgalmáról tesz bizonyossá mindenkit az 
angyalok által hirdetett megtartó 's így lecsendesíti a kétségek
nek ’s bűntudatnak háborúságát odabenn a szívben. Az Isten sze
retet: e tudat megkönnyíti a szenvedés keresztjét, megszenteli a 
fájdalom ürömpoharát: „Ügy szerette Isten e világot, hogy 
egyszülött fiát adá érte, hogy minden a ki hiszen el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen." A riapsugár a természetben elhat 
mindenhova, fentragyog a hegyek ormán, világít, melegít a 
szerény völgy ölén. Épen így Istennel atyai szeretete is kiárad 
mindenekre; gondviselése nem egy népnek kiváltsága, mint is
teneik védelméről a pogányok hivék, mint a Jehováról Izrael 
fiai állíták: jósága nem szorítkozik egyes felekezetekre, vagy 
egyes társadalmi osztályokra; nem, ez közös kincse minden em- 
mernek. Kegyelmét ő maga nyújtja szent Fia által mindenek
nek, kik azt éhezik és szomjúhozzák. Bölcsesége a földi java
kat, az értelem talentumát különböző mértékben osztá ki; de 
szeretete, amely megigazít és üdvözít teljes és elidegeníthetet
len osztályrésze szegénynek, boldognak, melytől őt semmi ha
talom meg nem foszthatja, ha tiszta lélekkel ragaszkodik hozzá. 
Legyen bár halandó társam sorsod mostoha; boruljon bár reád 
a gondok sötét éjszakája, ne véld, hogy Istentől elhagyattál. 
Ragaszkodj a hithez: ebben angyal szól hozzád is: „ne félj, 
született a te megtartód. A mennyei Atya őrködik feletted; ő  
hallja sóhajtásaid, számba veszi könnyhullatásid, ’s az ő karja 
a nyomorúság jászolából is örök üdvösségre emelhet. Bízzál; 
azoknak, kik az Istent szeretik javukra szolgálnak mindenek.
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Szeretet hozta le az Istenembert a mennyből a földre, az 
örökkévalóságból a múlandóságra. A szegénység karján lépett 
ez életbe, ’s a szenvedés keresztfáján lehelte ki lelkét; értünk 
hozott áldozat volt élete, halála. Szeretete elvitte a balsors 
fegyverének élét, fentartja a békességet szívünkben még akkor 
is, ha szenvedünk, azon tudattal, hogy e siralom völgyének ba
jait, könnyűit, midőn megosztotta, meg is szentelte a Krisztus, 
a kiben Isten fiaivá fogadtattunk mi is. Születése közös öröm, 
mert Ő mindeneknek megváltására jött; bebizonyítá, hogy 
Isten nem a külső után ítél, nem személyválogató, hanem min
den nemzetségből kedves őneki aki Ötét féli és igazságot cse
lekszik, Ő vigasztalást hoz minden kesergőnek, bocsánatot hirdet 
a bűnösöknek, akik kiengesztelődést keresnek.

De Jézus azért is jött e világra, hogy példájával szeretni 
tanítson, hogy megismertesse a szeretetnek boldogító nagy ha
talmát. A szeretet Isten képe rajtunk; hivatásunkat csak ezzel 
tölthetjük be. Szeretet nélkül minden szép szó, bölcselkedés 
csak zengő érc, pengő cimbalom, e nélkül még a hit is elveszti 
jelentőségét ’s csak üres álarc lesz. Csak az, kiben Jézus sze
retete visszhangot kelt, lehet jó házastárs, jó szülő, jó gyermek, 
jó testvér. Csak ott, ahol szeretet van, lesz a ház a békesség ta
nyája, s lesz áldás az élet. Csak oly mértékben, amint a Krisz
tus evangéliumának lelke: a szeretet áthatja, éled a társadalom
ban testvériség érzete, emelkednek az irgalom oltárai. A szere
tet gyógyítja hathatón az emberiség sebeit ’s egyengeti az útat 
Isten országa előtt.

III.
A hit és a szeretet Jézus születésével nyertek új életet, de 

ezzel nyerte vissza az emberiség ama drága kincsét a  rem ényt is, 
m ely szebb jövendőt ígér.

„Az emberekhez jó akarat!" Ez égi szózat bizalommal tölti 
meg a halandó keblét, mert azt jelenti, hogy az igaz bírói szék 
ki van engesztelve, ’s a mennyei Atya boldogságra várja gyer
mekeit.

K. H.! Az ember erkölcsi és értelmi tökéletesbülésre' van 
hívatva, de a haladás útján csak úgy maradhat meg, ha úti
társa a bíztató remény. A jelen sokszor borult, az akadályok 
megfárasztanak, a csalódások levernek; itt sokszor a bűn fény
ben ragyog, az erény az Ínség terhe alatt keserg. Ha a küzde
lemben a szívnek nincsen támadéka, úgy megtöri a kétségbe
esés. Csak a jövő reménye teszi elviselhetőkké a jelen bajait. E 
reménynek szilárd alapja az Isten kegyelme, rtielyről Jézus tett 
bizonyosakká bennünket, Az Isten jó; az Ő hívó szava még a 
szenvedés is, mely a múló javak hiúságát hirdeti ’s tanít gon
doskodni az örökkévalóról. Az Isten igazságos, ki a jót diadalra 
segíti, a hűséget megkoszorúzza végül is. Az igazaknak a jö
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vendő boldogsággal adós. Ha erejük lankadna a béketürésben, 
a remény vigasztalva szól: „Ne féljetek! van megtartótok; a 
jövendő a tietek. A remény elkísér még a sírpartra 4s; az ő kar
ján csak álom a halál, a melyből lesz újra ébredés.” A költöző 
lélek előtt megnyil az ég s újra zeng: Dicsőség Istennek.” Amen.

néhai Gyurátz Ferenc, ev. püspök,

A karácsonyi evangélium hatása

Karácsony II. ünnepén 
Luk. 2, 1 5 - 2 0 .

Ki ne tapasztalta volna már, hogy egy és ugyanaz a dolog 
is milyen különböző hatást gyakorol az egyéniség és lelkűiét 
szerint a különböző emberekre. Az egyik elragadtatással szem
léli az égbe nyúló, meredek bérceket és hegyeket; míg a má
sikat láttukra nyomasztó, szorongó érzés fogja el. A rónaság 
egyhangúsága az egyikre nézve unalmassá válik; míg a másik
nak lelke „börtönéből szabadult sasként" szárnyal végtelen 
síkságai fölött. Az égi háború, a mennydörgés és villámlás 
az egyik emberben a fenséges érzetet kelti; a másikat meg fé
lelemmel, rettegéssel tölti el. De nemcsak a természeti tár
gyaknál tapasztalhtajuk ezt a különböző hatást, hanem a lelki 
élményeknél is. A veszély az egyik embert gyávává teszi, a má
sikat bátorrá, elszánttá. A csapás, kereszt súlya alatt az egyik 
embernek ereje rövekedik, a másik elcsügged; az egyik kettő
zött szorgalommal küzd, fárad, hogy az örvénylő habok között 
is felszínen tartsa magát s biztos révbe vergődjék, a másik mint
egy megbénultan ül, tehetetlenül átengedve magát a sors játszi 
veszélyének. Az öröm, a véletlen s váratlan szerencse az egyik 
embert megzavarja, szinte kábulttá teszi, a másik nyugodt meg
fontolással halad tovább útján.

Gondolható, hogy azok a rendkívüli események is, melyek 
az első karácsony éjszakáján lefolytak s melyeknek első hir
detői a pásztorok voltak, nem egyforma hatással voltak min
denekre. Ugyanaz az eső, ugyanaz a nap az egyik földben gaz
dag aratást érlel, a másikat kopáron hagyja; az egyikben áldott 
nemes növényt nevel, a másikban mérges dudvát. Különböző 
a szív; s így jóllehet egy és ugyanazon evangélium égi har
matja öntözi, egy és ugyanazon kegyelem napja hevíti, melegíti 
azt, egy és ugyanazon kéz hinti a magvakat, — mégis igen kü- 
lömböző az eredmény.

Alig van érdekesebb, tanulságosabb, mint azt vizsgálni, 
hogy valami rendkívüli s fontos dolog milyen hatást gyakorolt. 
Jer, irányozzuk azért mi is figyelmünket ez alkalommal a ka
rácsonyi evangélium első hallgatóira s vizsgáljuk meg, hogy 
a  karácson yi evangélium  m ily h atást gyak orolt:

1. a  v ilágra, 2. az  éd esan y ára , 3. a pásztorokra.
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„És mindenek, akik halták, elcsodálkozának azokon, ami
ket a pásztorok nékik mondottak. Ezen szavakkal fejezi ki 
az evangélista a karácsonyi evangéliumnak a világra való ha
tását. Elcsodálkoztak, de tovább nem érdeklődtek, nem kérde
zősködtek a szokatlan égi jelenség után. Nem mentek mint a 
pásztorok, tudakozódni, bizonyosságot s meggyőződést sze
rezni a látottak és hallottak felől; hanem maradtak csupán a 
a csodálkozásnál S abból felocsúdva mentek tovább megszokott 
napi dolgaik, foglalkozásaik után s a talán a másik percben már 
teljesen elfeledték, amit hallottak. Amiket a pásztorok nékik 
mondottak.

Hát Szeretett Testvéreim! és azt hiszem s úgy tapasztalom, 
hogy legnagyobb részben ma is ez a hatása a karácsonyi evan- 
gélíumak a világra, a nagy többségre. Csodálkoznak azokon, 
amiket a Krisztus születéséről olvasnak, a fényes templomok
ban látnak és hallanak. Hiszen bár Krisztus születése óta több, 
mnit 19 század telt el, még mindig elég csodálatra méltó, amit 
a karácsony ünnepe hirdet. Avagy nem csodálatra méltó-e, 
hogy Istennek egyszülött Fia földre szállt, önmagát megüresíté, 
szolgai formát vévén föl (Filippi 2, 7.); hogy az Ige testté lett 
s lakozék miközöttünk (Ján. 1, 14)? Nem csodálatra méltó-e, 
hogy a dicsőség királyának a legalacsonyabb sorsban kellett 
születni; hogy gazdag létére érettünk önként szegénységet vál
lalt (II. Kor. 8, 9)? Nem csodálatra méltó-e, hogy akit égi ha
zájában az angyalok hódolata vett körül, e földön kivette magát 
a bűnös emberek rosszakaratának, gúnyjánk, üldözésének? Nem 
csodálatra méltó-e egész élete, emberekhez való nagy szeretete, 
kifogyhatatlan jósága, végtelen türelme, megalázkodása? S 
nem csodálatra méltó-e ennek a fenséges életpályának' már a 
kezdete; a karácsonyi történetnek minden egyes fordulata, 
legkisebb, legparáyibb részlete is?  Valóban tündérmesék va
rázsa, szívet simogató gyermek-emlékek, bűbájos álmok, ra
gyogó képzeletek újulnak fel azok hallatára az ember lelkében. 
Sietnek is fent és alant, falun és városon azok hallására. Meg
mozdul az emberiségnek közönyös teste; aki tán egész éven át 
feléje sem nézett, még az is betér most valami ösztönszerű, 
sejtelmes vágytól űzetve az Ürnak házába. Szokaltan látványt, 
megragadó képet mutat a templomok belseje: harsogva száll 
az ének, halkan suttogva az imádság s szinte emelkedik az em
bernek szíve-lelke, látva a buzgóságot az arcokon, az áhítatom 
a szemekben. . .  Csak egy baj van, ami a figyelmes szemlélőt 
megzavarja, ami a köz-lelkesedés és buzgóság lángját, mint 
Kain áldozatának a füstjét, leveri: a legnagyobb rész csak cso
dálkozik azokon, amiket hall. Azután elmegy, elfelejt mindent; 
sőt talán felsóhajt: hála Isten, hogy elmúltak az ünnepek!

Ha reád is csak ez a hatása a karácsonyi evangéliumnak, 
ha tebennéd sem képes az mást, mint pusztán csodálkozást 
kelteni, akkor még nem érett meg szíved az Üdvözítőre; akkor
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még messze vagy az igazi karácsonyi ünnepléstől. Akkor még 
sok viharnak kell átvonulni fejed fölött, sok keserű könnynek 
kell öntözni szívednek kiszáradt, megkérgesedett földjét, hogy 
más indulatok, más érzelmek is megfoganjanak abban a kará
csonyi evangélium hallására. Ne a világgal tarts; más példák is 
vannak előtted. Melyek?

2.
Nézd, egy más képet és pedig mennyivel szebb, megka- 

póbb, fölemelőbb képet tár eléd az evangélista, mikor a kará
csonyi evangélium hatását rajzolja Máriára.

M ária pedig mind ez igéket m eg tartja  és szívében fo rg a t ja  
va la . ő  már nem csodálkozik, hiszen Ő már tapasztalta, hogy 
az Istennél semmi sem lehetetlen (Ján. 1, 37). Ő, ki már hal
lotta az angyal üdvözlését, tapasztalta az Istennek nagyságos 
dolgait, úgyis tele volt Isten iránti forró hálával. De azért az 
isteni kijelentésekből nem akart semmit elveszíteni, megtar
totta, elméjében s leikébe véste a hallott igéket. Nem dicse
kedett, nem kérkedett a világ előtt az ő  szerencséjével, nem 
hirdette úton-útfélen,' fűnek-fának az Ő féltve őrzött gondola
tait, csodálatos sejtéseit; hanem szívében forgatja vala. Tehát 
nemcsak bezárta az ő  emlékezetének titkos fiókjába, mint mi 
is teszünk sok dologgal, hanem forgatta; minden nap, minden 
órán elővette, meghányta, vetette. A jelen eseményeit össze
vetette a múlttal, a pásztorok szavait az angyali üdvözlettel, 
hogy így megtalálja a doIgokxbens°  összefüggését s megismerje 
az istenségnek benne elvégzett magasztos útjait, céljait,

Mária a komolyan gondolkodó, az Ő bensejével folyton 
számot vető, magát megpróbáló keresztyénnek a képe. A ko
molyan gondolkodó keresztyén amit Krisztusról, a Benne meg
jelent isteni szeretetről, üdvről és kegyelemről hall, azt nem 
ereszti szélnek, hanem megtartja, megőrzi. Erre figyelmeztet az 
apostol is, amikor azt mondja: Az igének pedig megtartói le
gyetek és ne csak hallgatói (Jak. 1, 22). A  földre ledobott fa 
nem szokott gyökeret verni, be kell azt abba gondosan ültetni; 
az elhintett mag, hogy csírát hajtson, be kell takarni, hogy az 
égi madarak fel ne kapkodhassák. Ugyanez áll a karácsonyi 
evangélium fájára és magvaira is, Tégy azért te is hsonlóképen! 
Amit a karácsony hirdet, ültesd be azt szívednek kertjébe; há 
a nagy ünnep bármely eseményéből, vagy részletéből egy-egy 
mag hullott szíved talajába, ne hagy^ azt a könnyelmű gondo
latok s a világi gondok madarai által felkapkodtatní; hanem ta
kard be, tartsd meg s őrizd gondosan.

De a megtartás magában véve még nem elég. Mária pél
dája arra is int: forgasd szívedben. Nem tapasztaltátok-e, 
hogyha valami az embert igazán megragadja, az soha nyugodni 
nem hagyja; folytori forrong bensőnkben. Ott van munkáinknál 
a nappal zajában, fekhelyünkön az éjszaka csendjében; elkísér
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a társaságba, vígalmaink közé is. Az igazságtalan megbántás, a 
váratlan mély bánat, mely szívünket érte, későn-korán ott for
rong, háborog elménkben. Ha a karácsony magasztos, csodás 
eseménye meghatotta szívedet, nem fogod elfeledni, amint ki
lépsz e templom küszöbén; hanem későn s korán, munkádnál s 
nyugalmadnál magadban, elmédben s szívedben forgatod. így 
lesz az áldásos rád rézve. Ugy-e ,ha valami új dolgot adnak 
kezedbe, össze-vissza forgatod s akkor ismered meg annak 
minden sajátságát és tulajdonságát. így forgasd magadban a 
karácsonyi evangéliumot, minden szót, minden gondolatot, mely 
figyelmedet megkapta s akkor hasonló lész Máriához, ki a 
pásztoroktól hallott igéket megtartja és szívében forgatja vala.

3.
A karácsonyi evangéliumnak még egy másik hatását szem

lélhetjük a pásztorokon.
A pásztorok pedig v isszatérn ek , dicsőítvén és dicsérvén  az  

Istent m indazok felől, am iket h allo ttak  és lá ttak , am int nékik  
m egm ondatott. Ez a harmadik fokozat, ők átmentek a csodál
kozáson. Hiszen midőn az Ürnak dicsősége körülvevé őket, 
nemcsak elcsodálkoztak, hanem nagy félelemmel meg is félem
iének. De a félelem mellett is megtartották s megfogadták az 
angyal szavait. Elmentek Betlehembe, felkeresték s megta
lálták a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. S miután 
így a Krisztus születése hatásának minden fokozatain átmentek, 
megtelik a szívük: megtérnek dolgaikhoz, de nem üresen. Di
csőítik és dicsérik az Istent.

K. T.! Visszatértek ti is nemsokára, újból dolgaitokhoz. A 
hetek óta sejtelmes érzésekkel várt, boldog titkolódzással elő
készített ünnepek elmúlnak; az ünneplő ruhát levetve vár a 
hétköznapi élet a maga régi bajaival, gondjaival, küzködései- 
vel. De a karácsonyi fényözön, mely beragyogta a betlehemi 
mezőket s melynek egy-egy sugara ott rezgeti, ott ízzott és vi
lágított a pásztorok szívében, ragyogja be a mi életviszonyain
kat is. Végtelenül szegény és sajnálatra méltó az, aki a kará
csonyi evangélium fölemelő ereje, bíztatása, vezérlése és bá
torítása nélkül veszi magára újra az élet robotos igáját. A ka
rácsonyi evangélium gazdasága ne legyen színpadi gazdaság 
ránk nézve, mely a templomajtón kívül elenyészik, ködbe vész 
számunkra; ne legyen az a mindennapi élet szürke egyhangú-, 
ságától és prózaiságától független poézis, mely szemeinket és 
füleinket kápráztatva egy rövid időre kiemel a porból s föl
emel az anyagiság körén túl, — hanem legyen élő valóság, mely 
különböző hivatásunkat áthatja s megszenteli.

Természetesen nem akarhatom én azt, hogy minden sza
vamat megtartva s magatokba zárva térjetek vissza az ünnepek 
múltával napi munkáitokhoz, elfoglaltságaitokhoz. De egyet 
megkíván a karácsony, egyet megkíván az igaz ünneplés: térje
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tek vissza Istent dicsérve és dicsőítve. Az angyali dicsénekre 
legyen válasz az emberek dicséneke. Midőn a villámszikra el
pattan odafenn a magasban, dübörögve felel arra vissza a föld. 
Az Istent dicsérő ének elhangzott a magasban, feleljen arra 
vissza döbörögve a föld az emberek ajka által. A gyermek
hangok érces csengése egyesüliön az öregek hangjának bús 
rezgésével; így szálljon Istent dicsérő, magasztaló énekünk a 
magasba. A kötelesség hív, ide e szent falak közé csak pihenni 
jár a lélek; menjetek, térjetek vissza dolgoitokhoz, de térjetek 
vissza, mint a pásztorok: Istent dicsőítve és dicsérve. Ámen.

Kiss Samu.

Karácsonyi Krisztusvárás
Fii. 3, 20-21.

A régi Spártának, — Görögország híres városának, ahol az 
ifjúság testi és lelki fejlődésére a haza leendő polgárainak harc
edzett kiképzésére kiváló gondot fordítottak s ezt ma is spártai 
nevelésnek' nevezik, mai levente képzésünk hasonlítható ehhez 
újabban hazánkban, — volt egy kiváló törvényhozója, aki nem 
csak lelkesült, de szinte égett hazája, népe jövendőjéért, olyan 
állami törvényt dolgozott ki, amely hazája boldogulását, virá
gozását hosszú, beláthatatlan időre biztosítja, meg volt győződve 
arról, hogy az a törvény olyan. Akkori pogány szokás szerint 
elment a pitíai jósdához véleményt kérni törvénye felől, de 
előbb megfogadtatta népével, amíg vissza nem tér, azon törvényt 
nem fogja megmásítani, aszerint fog élni. A jósda véleménye 
a leghízelgőbb volt, erre Likurgus (mert ez a neve a törvény
hozónak) mit tett? ételt többé nem vett magához, ma azt mon
danák, éhség sztrájkot kezdett s meghagyta, midőn meghal, te
temét égessék el, hamvait szórják a tengerbe, nehogy honfi
társai hamvait haza vihessék s ez ürügy lehessen valaha a haza, 
a nép jólétét célzó törvény megszegésére, maga ellen való bű
nözésre.

A spártaiak hiába várták bölcs törvényhozójuk visszatérését 
s kötelezve maradtak a törvény betartására.

Nemde szép példája már a pogány világból a haza, a nép 
iránt való szeretetnek, amely az önfeláldozásig fokozódik.

A bujdosó Izráel Mózesnek rendelésére kíhozatja Egydp-* 
tómból Jákobnak csontjait, (Mózes 2, 13—19.) de az ő hamvait, 
aki a sinai hegyről lehozta a törvényt nem vihette magával az 
ígéret földjére, (Mózes 5, 34—5—6). őt az Űr temette el, senki 
sem tudja az ő temetésének helyét. Emlékeztető, kötelező volt ez 
Izráel népének a törvény, az isteni parancsolatok megtartására. 
Mózes elviselte azt a büntetést, hogy kirekedjen az Ígéret föld
jéről, csakhogy népe az Űrtói kegyelmet nyerjen.



Ünneplő testvéreim, ma nem a halálról akarunk beszélni, 
hanem az áldozatos Istennek engedelmes életről, ma Karácsony 
napja van, születésének ünnepe; a bölcsőnél a legszegényebb 
hajlékban is örömnek van helye, hálának az új életért, megtar
tott életért, — s ma csodálatos bölcsőnél állunk, az nem ragyog 
pompától, nem roskadozik drágaságok terhe alatt, sőt jászola 
bölcső, szegénység, szűkölködés a ruházata, de aki ott fekszik, 
a  megjövendölt, az epedve várt Isten fia, a Messiás, az égből a 
földre leszármazott isteni csemete, aki lehozza onnan az Atyától 
az égnek kincseit, hogy azokkal gazdagítsa a szegény világot, 
akiről a próféta megjövendölte (Ezsaiás 9, 11.) „nekünk egy 
gyermek születik, fiú adatik nékünk, kinek vállán lészen Feje
delemség, kinek nevét nevezik Csodálatosnak, Tanácsadónak, 
erős, hatalmas Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség 
Fejedelmének. í

Az az Isteni gyermek, akinek ma születése ünnepét ünne
peljük, törvényt hozott az égből a nép boldogítására. A rend 
fenntartására, az alkotmány biztosítására törvényt hoznak, a 
mely rendszerint magában foglal fejezeteket, szakaszokat fő- 
és alpontokat, egész törvénytárra dagad egy-egy népnek tör
vényhozása, maga az egyes törvény s annak magyarázata is oly 
elágazó, aki figyelmesen olvassa, midőn a végére ér, az elejét 
már elfelejtette, — Ő csak egy törvényt hozott, ez a törvény 
rövid és velős, megérti a gyermek és aggastyán, az együgyü és 
a bölcs, a müveit és műveletlen, — ez az egy törvény, amely 
mindent magában foglal: a szeretet, nem szabályok özöne, ren
deletek végtelenje, igen a szeretet: szülő anyja minden erény
nek, betöltése minden törvénynek, ösztöne és ereje minden 
jónak, eszköze a földön minden békességnek, boldogságnak s 
mint hitre vezérlő eszközlője a földi s mennyei üdvnek: szeresd 
az Istent s felebarátodat mint tenmagadat. Ez már a szeretetnek 
bővítése, ennyi a bővítés!

Földi törvények záradéka szentesítése úgy szokott hang
zani: megtartom és megtartatom . . .  de mennyien keresnek és 
találnak mesterkedéssel, patvarkodással, elmagyarázással a 
törvény teljesítése alul kibúvót, mert a törvény betöltése nem 
mindig könnyű, sőt felette nehéz, úgy van az a szeretet törvé
nyével is, első tekintetre úgy látszik, mi sem könnyebb, mint 
annak betöltése; azt gondolta a gazdag ifjú is nagy lelkesültsé- 
gében, hogy könnyű bejutni az Isten országába, túl vagyunk 
mindenen, ami parancsoltatik, mondotta Jézusnak . . .  ámde a 
szeretetnek vannak nehézségei, akadályai, próbái, keresztje, a 
szeretet ugyan egy, a kísértések, próbák, keresztek azonban 
százfélék, a szeretet tűzzel, vérrel, élettel, halállal, áldozattal 
próbáltatik meg, ettől sokan visszariadnak; fél úton megálla- 
nak, visszafordulnak, törvény rontókká lesznek.

Jézus törvényt hozott a földre, ezen törvényt tanította az

25



26

evangyélíumban, ezen törvényt átélte, betöltötte s példát mu
tatott, miképen kell s lehet azt betölteni, ezen törvényt beoltotta 
tanítványai szívébe, meghagyta nekik, hogy az ő nyomdokain 
járjanak, felövezé őket a lélek mennyei erejével, hogy menje
nek a szeretettel a világot meghódítani, azután ezen törvény 
teljes, tökéletes betöltéséül feláldozta magát a kereszten.s mi
után a mennyei polgárságot híveinek megszerezte, munkáját 
elvégezve a mennyekbe szállt vissza, ahonnét leszármazott.

Jézus beszélt tanítányainak második jöveteléről, melyről 
szól advent második vasárnapja is, amidőn eljő az ég felhőiben 
jelekkel és csodákkal ítéletre s az ős keresztények azt hitték, 
ez a közel jövőben meg fog történni, Pál apostol is ezen hiede
lemben volt, amidőn a megpróbáltatások öröme zúdult a keresz
tény hívekre el fog. jönni az ő segítő angyalainak légióival, 
mellettök kardoskodni, ellenségeit letiporni, — téves messiási 
képzelet volt ez; a mai szent leckében is erről szól az apostol; 
a keresztények szorongattatásaí közepeit a Krisztusvárás meg
megújul a keresztény egyházban, így az 1000-ik évben, akkor is 
midőn az emberi bűnök mint Noé idejében, mint Sodomában az 
erkölcstelenség elharapódzott, mint Bábelben a hitetlenség el
terjedt, várták Krisztus megjelenését, hogy a megromlott világ 
folyását helyre igazítja, a megcsúfolt igazságot ismét felemeli, 
a szívekben elhalt szeretetet ismét felkölti uralomra emeli.

Ilyen Krisztusvárás ébredez és él a mai időkben a keresz
tények szívében, mint hajdan várt és remélt eljövetele előtt, 
mert a világ ezen égi törvényhozót köréből száműzte, törvényét 
félredobta, sohasem volt kereszténytelenebb minden képmuta
tása és álszenteskedése mellett a világ, mint az utóbbi években, 
a keresztény népek harcában békekötésében a népek nyomorga- 
tásában, — az irgalmas szamaritánus irgalmatlan szolgává vál
tozott, a szolgáival számot vető kegyes gazda kegyetlen zsar
nokká lett; hogy a régi pogány népek kegyetlenkedtek Krisztus 
hívei ellen a kínzások válogatott eszközeivel, ez érthető és ma
gyarázható az akkori idők és szokások vadságával, de a müveit 
XX-ik század u. n. keresztényeinél ezt érteni vagy magyarázni, 
menteni nem lehet.

Kétségtelen szomorú tény, a keresztény vallás ereje nem 
nyilvánult meg az utóbbi világ események irányításában vagy 
elhárításában, hiszen sajnos az egyes keresztény egyházak egy
más ellen is harcot folytatnak, úgy van ez nálunk is, egyik fc- 
pásztorunk méltán állapította meg, hogy hazánkban az elmúlt 
századok véres ellenreformációja helyett ennél nem kevésbbé 
veszedelmes vértelen ellenreformáció van folyamatban, ez a harc 
nem a szeretet jegye alatt folyik.

Hallottatok arról ünneplő híveim, Svédhonban Stokholm- 
ban a róm. kath. egyház kivételével összejöttek a keresztény 
egyházak képviselői az egész földről, tanakodni a felett, hogy
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a kereszténység savát és kovászát bele vigyék a világ tésztájába, 
kaptunk onnan jézusi izeneteket, megszívlelendő tanácsokat, ez 
az összejövetel olyan Krisztushívás volt, Krisztusvárás, elő
készítése az Ő útjának, mert Ő az, aki megtudja változtatni a 
világnak képét, — anyaszentegyházát el tudja változtatni az ő 
dícsőült testének hasonlatosságára amaz Ő hatalmas ereje sze
rint, mely által mindeneket az Ő birodalma alá is vethet, — ak
kor nem lesz puszta szólam, hanem boldogító valóság a mennyei 
seregek karácsonyi éneke: Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek , . . lesz nem Krisztus nélkül, hanem Krisztussal ka
rácsony.

Jövel Ür Jézus a világ népeihez, anyaszentegyházadhoz, 
családainkhoz.

Jövel Ür Jézus Jövel! Amen,
Nemes Károly, esperes.

Óévesti beszéd
Zsoltár 103, 8 15.

Temetni gyűltünk össze kedves Testvéreim ezen az estén. 
Ebben a nagy világosságban, egy évnek minden emléke, mint 
valami tűzlángban ég el. De nem lidércfény, vagy görög tűz ez, 
mely a pillanatok vésze alatt hamvasztaná el minden kellemet
len emlékünket, hanem most a percek évekké, az órák ezred
évekké változnak át. Egy ilyen órában az emlékezés mécsével 
gyújtogatva ríanásszerűen rohan át minden lelki szemeink előtt 
s múltúnkból semmi sem kerüli el a megítélés, megmérés ne
héz perceit.

Temetni gyűltünk össze s az a sok bűnben s békességben 
szenvedő, sokat élt öreg, a mi ó emberünk, amely bennünk egy 
éven át minden időben megmutogatta hatalmát és erejét s most 
amikor fordulóponthoz jut el életünk, a visszaemlékezésben 
minden megtörtént dologra gondolva, remegve áll, a jövő talá
nyossága előtt s lelkében az elmúlás gondolata uralkodván, 
nyomorultul összerázkódik, hátha, hátha talán az Isten megelé
gelte már azt a sok vétket, amiket ellene elkövettünk?

Siralomház sokunknak lelke a mai estén. Minden csak vádol- 
jo, minden csak kínozza a lelket itt. Nem jó felébreszteni a szuny - 
nyadásra, álomra, meghalásra szánt ó ember viselt dolgait. Ha 
azt mondhatná valaki most titokzatos hatalommi: nyíljatok
fel szívek, tárjátok fel minden dolgaitokat, akkor a felszaba
duló rémséges és utálatos vétkeink itt sírva rajzanának, fojtó 
illatú, mérgező hatású pokol előtornácává alakulnánk át s kiki 
révedező fagyossággal szeretne tiltakozni az ellen, hogy ezek
nek bármelyikéhez is valami köze volna.

Az élet nem hosszú, ha akármilyen szép vagy ha akármi
lyen vétkes, mert ,,csak egyetlenegy lépés a köze az életnek
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és a halálnak." Most mi mindannyian ítélet előtt állunk már. 
Még néhány perc van még csak hátra, amikor szemtől-szembe 
állhatsz az Ürral s hiszed-e azt, hogy könyörülő az Ür s hang
jában késedelmes? Mered-e remélni azt, hogy Te olyan vagy ama 
gonoszai közül, akire engedi sütni áldott napját. Mi ugy-e 
Testvéreim mind olyan gyarló gyermek-emberek vagyunk, akik 
ha Isten szüntelen nem sújt ránk mulasztásaink miatt, már 
majdnem kétkedünk abban, hogy Ő mint minket megítélő áll 
felettünk s  rajtunk s bennünk vizsgálatot tart. Testvérem ha 
magadba nézel s lelked elforgatja egy éved összes képeit, ahogy 
haragudtál, ahogy irigy voltál, ahogy gyűlöltél, ahogy hütlen- 
kedíél, ahogy szeretetlen voltál, ahogy nem szeretted őt s nem 
imádkoztál hozzá, ahogy megátkoztad még akkor is, ha nem 
volt gyászod, kínzó fájdalmad vagy szomorúságod, mered-e 
hinni, hogy Ö késedelmes a haragra.

Kíkutathatatlan az Isten bölcsessége. Minden előtte áll, 
mindent lát s hatalmának nagysága emberileg annyira meg
mérhetetlen, hogy egyszerre számon trtja minden embernek 
minden időben elkövetett dolgait. Neki van ideje is arra, hogy 
minden emberrel ne külön-külön, ha nem egyszer számoljon le. 
Nem is a bűneinket nézi egyenként vagy összesen, hanem az 
egész ember állandóan előtte van; Te azt hiszed, mint Ádám, 
hogy elrejtőzhetsz s hogy minden dolgod nem tudott előtte s ő 
mint jó, de egyben szigorú Atya azt mondja: nagyobb a kegyel
mem, mint az emberiség összes vétke együtt véve, nagyobb az 
irgalmam, mint a hitetlenség minden orgiája s mindig inkább 
élni fog az én szeretetem, mint az emberiség tudatlansága.

Ilyen tanításokat ad az Ür minékünk ma s az evangélium 
szolgája szíve szerint a Szentlélek sugalmazásából beszél ma, 
amikor minden szava Istennek beszéde s Ti néktek kedves gyü
lekezet minden gondotok az Ürnak gondolatai; mert nem sza
bad itt egyetlen olyan embernek lennie, aki most, a magábaszál- 
lás perceiben ne a tékozló fiú orcáját s lelke állapotát venné 
fel. Ma tanulnunk kell itt. S mert elfelejtettük, meg kell tanul
nunk újra azt, hogy mi követői vagyunk nemcsak az Istennek, 
de Utódai vagyunk azóknak is, akik mint dicső eleink példát 
adtak az' Orbán való életre. Gondolnunk kell Isten kegyelmé
ben elhunyt kedveseinken kívül mindazokra, akik előttünk él
tek s jobban szerették egyházukat, hitüket, családjukat, mint 
mi. Gondolnunk kell gályarabjainkra ebben a jubileumi évben, 
akik értünk haltak meg, hogy nagyobb az Ür kegyelme mint 
amilyen magas az ég a földtől.

Testvéreim, ha Soha máskor, de ezen az egy napon, ebben 
az órában gondolkozz. Gondolkozz magadban. Ne hallgasd lük
tető szíved verését^ ne hallgasd a kísérteties csendet, hanem 
legbelsőbb szobádban egyedül légy s sok gyötrődő gondolkodás 
után tanuld meg, hogy egyedül Isten van, minden már csak
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volt és elmúlik, Te is, mi mindannyian s ha az Űrban nem élsz, 
örökre elmúlsz, elváltozol.

Csak egyedül az Ür él; ahogy csak ő vigyáz az emberek 
álmaira is egyedül s csak egyedül Ő szeret, akinek egyedül 
van hatalma ahhoz, hogy mindentől megóvjon.

Legyen olyan ma az egész gyülekezet, az egész világ, mint 
a vihart vagy éktelen égiháborút rejtő és látó kis gyermek, aki 
a növekedő veszély semmiségét érzi és látja, amikor anyja ol
talmazó karjaiba menekülve tudja és hiszi, hogy otl igazi ol
talom vár rá. Téged testvérem az Űr ugyanígy oltalmaz és véd. 
Az ő szeretete a legnagyobb kegyelmi Ígéret, az ő irgalma az 
igazi szülői szeretet.

Temetni gyűltünk össze, de nem embert, nem életet teme
tünk el, hanem csak a bűnöket szórjuk be az idők elmúlásába, 
mert hitünk az, hogy a virág és a fű hervad és múlik el s a bűn,, 
szenvedés snyomorúság tűnik el ott, ahol megmarad az Űr s 
vele a hit, remény, szeretet. S ezen az estén csak azt kell meg
tanulnunk, hogy minden egyebet felejtsünk el, de az ezek je
gyében való életet mentsük át a boldognak mondott új évbe.

Budapest. Gaudy László.

Jézus-képek
(Vallásos estélyre)

Sokszor eszembe jut az ember teremtésének a története, 
amelyről az van feljegyezve a Szentírásban: Teremté isten ak 
embert a maga képére és hasonlatosságára. Az embernek tehát 
hasonlónak kellene lennie az Istenhez. Mintha most egy fordí
tott dolog történnék: az ember teremti az Istent a maga képére. 
Az ókori görögök isteneiket emberi vagyakkal, tévedésekkel, 
hibákkal képzelték el ;a mai ember is sokszor követi példáju
kat: a saját vágyait viszi át az Istenre, a saját lelkivilágát-vetíti 
ki az Isten képére s ezáltal bálványokat alkot magának. Ki-ki 
olyannak képzeli Istent, amilyennek szeretné látni. Az egyik- 

~nek nagy szüksége van élete hibáinak elnézésére: az ő istene 
elnéző, mindent elfelejtő Isten; a másik lazán kezeli az erkölcsi 
törvényeket; az ő istene afféle mindent megértő, mindent meg
bocsátó Isten'’ lesz. A harmadik lelke közönyét viszi át az 
Istenre, az ő Istene nem törődik az ember dolgaival, minden 
iránt közömbös. Ahány emberi lélek, annyi a bálványkép, 
amelyet Istennek gondol a csak magával törődő ember. Pedig 
az Isten abszolút, mindenek fölött álló s minden emberitől

III. Alkalmi beszédek és elmélkedések.
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független valóság. Nem Őt kell a mi tökéletlenségünk szerint 
elképzelni, elgondolni, hanem a mi gyarlóságunkat kell őhozzá 
tökéletesíteni.

Hasonlóképen vagyunk Jézusnak a képével is. Jézus arc
képét sok művész megfestette, sok-sok szobrász kifaragta, 
mindegyik a maga módja szerint, ahogyan tudta meglátni, elgon
dolni a Krisztus képét. De tulajdonképen minden ember mű
vésszé lesz s a lelkében alkot magának egy Jézus képet, s 
mindenki a magáéról hiszi, hogy az övé az igazi. Pedig áézus 
megrajzolta az evangéliumokban a maga arcképét s nekünk csak 
annak a képnek vonását kell megkeresnünk, ha igazi, a való
ságnak megfelelő Jézus képet akarunk a szívünkbe vésni. 
Annyi tökéletlen, félszeg Jézus-képet hordozunk a lelkűnkben, 
mintha csak az útszéli nagyon tökéletlen, esetlen képeket vettük 
volna mintául, amelyek se nem művésziek, se nem igazak,, 
Egyik embernek a Jézusképe a végtelen szelídség, amely min
dig engedékeny s valóban a gyámoltalansággal határos; a másik 
képén egy mindent eltűrő, mindent elnéző, mindent megbocsájtó 
Jézus látható, akinek egy keményebb szava sincs, a harmadik 
az alázatosság túlzása. Mindezek Jézusnak csak egy-egy vo
nását ábrázolják ki a többiek rovására s így nem nyújtanak a 
valóságnak megfelelő képet. A Jézus képe úgy igaz, nagyszerű 
és fenséges, ahogyan ő  rajzolja meg önmagát. Az evangéliumok 
Jézusképe a valódi, az vonzó és megragadó. Milyen bájos a 
gyermekeket ölébe vevő Jézus! Milyen megrázó a korbácsot 
ragadó s a templomból a kúfárokat kiűző Jézus!

Van Kopenhágában Thorwaldsennek egy gyönyörű szobra, 
az áldó Jézus, amint kezeit kiterjesztve fenséges komolysággal 
és szeretettel lép elénk. E kép annyira evangéliumi, hogy szinte 
onnan látszik elénk lépni.

Én is egy Jézus képet akarok ez alkalommal megrajzolni 
előttetek, az önérzetes Jézus' képét. Talán szokatlan ez a ki
fejezés, de teljesen a helyén való; ha valahol láthatunk nemes 
önérzetet, hát Jézusnál látunk. Ha valakiben szemérmes fér
fiasságot, !határozott, nyugodt fellépést, minden alkalomhoz 
megfelelő hangot látunk, azt mondjuk, önérzetes emberrel ál
lunk szemben. Kiben látjuk e megjelenést inkább, mint Jézus
ban?

Már gyermekkorában felcsillan Jézus önérzete, mikor mint 
gyermek a templomban az őt kereső szülők szemrehányó kér
désére megfelel: Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban 
kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?

Önérzete végig kíséri egész életén, nem hagyja el a kritikus 
időkben, ellenségei közt, élte végén sem. Ez nyilvánul meg, mikor 
ott a főpap előtt az őt arcul ütő szolgának azt mondjá: Ha nem 
igazat szóltam, bizonyítsd be, de ha igazat szóltam, miért ütsz
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engemet? Lelkének nyugalma, biztonsága ott sem rendül meg, 
ahol a biztos halál vár reá.

Hogy miből táplálkozik Jézus önérzete, azt megérthetjük, 
ha elolvassuk Ján. ev. 8: 46-ot. Ellenségei között áll Jézus; ke
ményen beszél nekik. Ott, ahol sokkal többen vannak ellenségei, 
mint jóbarátai, ott teszi fel a kérdést: Kicsoda vádolhat közü- 
letek engemet bűnnel? Milyen nyugodt öntudattal, tiszta lelki
ismerettel bírhatott, hogy ilyen szabadon, ilyen bátran beszélhe
tett! Hacsak egy jelentkező is lett volna, aki valamilyen bű
nére tudott volna rámutatni, most bizonnyal előállott volna, aki 
csak a bűnnek egy árnyékát is tudta volna rábizonyítani — s 
akkor gúnykacaj, káröröm s lesújtó elítélés lett volna osztály
része. De nincs vádoló sehol: ott áll közöttük kiegyenesedve, 
fénylő szemekkel s az emberek pirulni kezdenek, lesütik a sze
müket, mert érzik a tiszta lelkiismeret, az erkölcsi önérzet fö
lényét. Bátran néz szembe támadóival, arcáról s egész lényéről 
az igazásg diadala sugárzik. így csak egy valóban nagy lélek, 
az erkölcsi tökéletesség nyilatkozhat meg. Engem megkap e fen
séges kép, és szemlélem, szemlélem az ártatlan, az igaz, a bűn 
nélkül való Jézust. Milyen imponáló jelenet. Milyen fölény, 
milyen erkölcsi tisztaság! Mennyire szeretnénk mi is hozzá 
hasonlók lenni, — és lehetünk! Számunkra is nyitva állnak 
azok a források, melyekből Jézus lelke táplálkozott. Hatoljunk 
ennek a felemelő önérzetnek a szentélyébe: két dolgot találunk 
ott: tiszta Istenhitet és az erkölcsi tisztaságot. Mindakettő a mi 
sajátunk is lehet.

A Jézus hite a rendíthetetlen bizodalom az Istenben, a ne
velő Atyában. Itt vagyunk mi gyengék, a rendíthetetlen bizo- 
dalomban. Jó  napjainkban pedig könnyen megrendül a hitünk. 
Nem is könnyű akkor is a szerető Atyát látni az Istenben, ami
kor nem bírjuk érezni a szeretetét. De Jézus tanításából tud
hatjuk, hogy Isten akkor is szerető Atyánk, akkor is javunkat 
munkálja, amikor nem a simogató, dédelgető kezét érezzük. Az 
isteni szeretetnek vannak ellenmondásaí, de ezek csak látszóla
gosak, mögöttük mindig ott van az isteni változatlan szeretet. 
Jézus hite sohasem rendült meg a Gondviselő Atyában. Az 
emberekben nem tudott feltétlenül bízni, de az Atyában (mindig. 
És ez volt az ő  erőssége. ,,Eljön az idő mikor magamra hagytok, 
de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van“ mondja ta
nítványainak. Carlyle, a nagy angol bölcselő mondja, hogy az 
az ember a legerősebb, aki egyedül áll. Ezt a nagyszerű mély 
lélektani igazságot kiegészíthetjük: etfy hívő ember soha sincs 
egyedül, sohasem lehet gyenge, hanem mindig a legerősebb. A 
hívő ember, ha maga van, sem lehet kisebbségben, mert a több
ség mindig ott van, ahol az Isten. Ez a tudat, a bízó hitből fa
kadó lelki nyugalom adja meg a keresztény embernek a lélek 
mélyéből fakadó önérzetét.
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Mint Jézus példájából láttuk, a kér. ember önérzetének 
másik feltétele az erkölcsi tisztaság, a jó lelkiísmeret, ami a 
hittel, szorosan összefügg. Hiszen ha szüntelenül tudjuk, hogy 
az Isten velünk van, lehetetlen arra nem ügyelnünk, hogy az 
Ő beszédeit is megtartsuk. Hiszen rossz lelkiismerettel nem 
megnyugtató, boldogító az a tudat, hogy Isten szeme folytono
san őrködve, vigyázva rajtunk van, hanem inkább kínos, mene
külni szeretnénk előle.

A régi rómaiaknak volt egy istenük Janus, amelyet két 
arccal ábrázoltak: az idő, a kezdet és vég istene volt ez; egyik 
arcával hátra nézett a múltba, a másikkal előre a jövendőbe. 
Sok embernek a lelke is ilyen két arcot mutat. Az egyiket az 
emberek előtt mutatják, s azon csak azokat a vonásokat en
gedik megjelenni, amelyek az emberek tetszését, tiszteletét 
vannak hívatva felkelteni. A másik arc az önmaguk előtt való 
arc, ez mutatja a valót, az ember belső világát minden tettetés 
nélkül. Ezt az arcot látja az Isten is. Ja j nekünk, ha okunk van 
rá, hogy ezt az arcunkat az Isten előtt elrejtsük! Akkor nyugtot 
nem találunk, mert jól tudjuk hogy az Isten szeme elől nem 
menekülhetünk: Hová mennék Uram a Te orcád elől, ha a ko
porsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy . . .

Akkor nyugszik meg a lelkünk, ha nincs semmi szégyenleni 
valónk. Csak az az ember lehet önérzetes és csak annak az 
önérzete nyugszik erkölcsi alapokon, aki önmaga előtt, az em
berek előtt és az Isten előtt is tisztán áll.

Tokaj.
Marcsek János.

IV. Törvények és rendeletek

1. A V. K. M. 11.925. II. sz. r. szerint a Kongrua, családi 
pótlékot élvező lelkészek igényjogosultágukat június és most 
decem ber havában  is, közvetlen a vall. és közokt. min. II. ügy
osztályához beküldött helyhatósági bizonyítvánnyal el ne felejt
sék érvényesíteni.

2. V. K. M. 24.300/1926. VIII. a. sz. r. az 1026. VII t.-c. 11.
§. végrehajtása tárgyában. Üj elemi iskolák építése esetén a ter
vet és költségvetést a minisztérium, meglevő épületek átalakítási 
s bővítési (pl. Il-ik iskolaterem) terveinek elkészítését méltányos 
tíszteletdíj mellett az illetékes államépítészeti hivatal bízatik 
meg. ,

3. V. K. M. 79805— 1926. A m. kir. Erzsébet tud. egyet. ev. 
hittud. karának tanúim, és vizsg., valamint ev. doktori szigorl. 
szabályzat.
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V. Irodalom és Művészet

(A szerkesztőséghez beküldött könyvek ismertetése.)

1. Harangszó könyvtár kiadásában Szentgotthárdon megje
lent: *

a) „Ö rökzöld koszorú G yu rátz  F eren c  s ír ján .“  Ára 3000 K. 
16 oldal. Ebben foglaltatik K ap i B é la  püspök „A Krisztus arcát 
mintázó élet" c. hatalmas gyászbeszéde Gyurátz koporsója felett, 
T ak ács  esperes beszéde ugyanakkor a templom udvarán, Gyu- 
ratz életéből N agy M iklóstól, M esterházy  gyászbeszéde a te
metőben s Dr. K ovács S . egyet, tanár búcsúszava a sírnál;

b) „H itünk d ia d a la “ . Schaitberger nyomán írta M agassy  
Sándor. János és Márton gazda beszélgetéséből még a legegy- 
szerőbb nép embere előtt is gyönyörűen és érthetően villan ki az 
ev. hit. értéke és fölénye. Ára 6000 K. 16 oldal.

c) „A z  Úr O ltalm ában .“  Irta K ap i B é la . Ára 3 P. 190 oldal. 
Vallásüldözések szomorú idejéből való gyönyörűen felépített, 
élénk színekkel megrajzolt népies megható történeti elbeszélés. 
Fájdalom, a mint a szerző a befejező részben mondja, voltak s 
vannak most is oly emberek „kik jobban gyűlölik egymást, sem
mint a mennyire szeretik az Istent." Az Űr oltalmában menedé
ket talál az igaz.

d) „R ev ersa lis .“  Irta F áb ián  Im re. Ára 2500 K. 16 oldal. 
Szerző világos, népies szavakkal ismerteti a reversális veszélyit.

2. „K onfirm átiói K á té .“  Nagy István kátéja után összeállí
totta K iss  Sam u  nagybarátfalui ev. lelkész. A győri ev. egyházm. 
kiadása. Egyet, gyűlés által engedélyezve. Ára 60 fillér. 10 pld. 
felüli rendelésnél bérmentve. Ez ügyesen és logikusan össze
állított hiterősítő Kátét ajánlhatjuk bevezetésre.

3. „É rte síté sek .“  a  pécsi ev. egyház köréből c. a. B a ld au f  
G usztáv  lelkész szerkesztésében egy kéthetenkint megjelenő he
lyi egyházi lap indult meg. Előfizetési díj évi 15.000 K. Adja 
Isten, hogy e lap kitűzött nemes célját elérhesse.

4. A dunántúli ev. egyházker. B elm isszió i m unkaprogram m - 
ja  az 1926—1927. évre III. évf., mely úgyszólván kizárólag K api 
B éla  püspök fáradhatatlan, körültekintő munkája, gazdag tar
talommal jelent meg. Ára 40.000 K.

5. „K arácso n y  esti gyerm ekisten tisztelet énekkel és versek 
kel.“  (Előadja 22 népiskolai tanuló.) Irta s összeállította: V ér
tesi Zoltán  magyarbólyi ev. lelkész. Ára 5000 K. 22 példány 
egyszerre rendelés esetén darabja 2000 K.
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É r t e s í t é s  a  L e l k i p á s z t o r  e l ő f i z e t ő i h e z

A  f .  é .  e g y e t e m e s  g y ű l é s  a l k a l m á v a l  a  L e l k i p á s z t o r  s z e r k e s z t ő i  
é s  m u n k a t á r s a i  k ö z ö t t  t ö b b  m e g b e s z é l é s  f o l y t  l e  s e z e k e n  a z  a 
v é l e m é n y  a l a k u l t  k i ,  h o g y  ú j a b b  k i s é r l e t e t  k e l l  t e n n i  a  l a p  t o v á b b 
f e j l e s z t é s e  é r d e k é b e n .

M i k o r  k é t  é v v e l  e z e l ő t t  a  l a p  k i a d ó t u l a j d o n o s a  e g y h á z -  é s 
h a z a s z e r e t e t b ő l  i n d í t t a t v a  m i n d e n  á l d o z a t r a  k é s z e n  m u n k á j á h o z  
f o g o t t ,  n e m  r e m é n y k e d e t t  a n y a g i  s i k e r b e n ,  d e  b í z o t t  a b b a n ,  h o g y  
t á m o g a t n i  f o g j á k  m i n d a z o k ,  a k i k  e  m u n k á b a n  is  a z  e v a n g é l i u m é r t  
é s  a z  e g y h á z é r t  v a l ó  f á r a d o z á s á t  i s m e r i k  f e l .

Ő s z i n t e  s z í v v e l  m o n d u n k  k ö s z ö n e t é t  m o s t  is  m i n d e n  b a r á t u n k 
n a k ,  a k i  n e m  m a r a d t  m e g  a  m e s s z i r ő l  v a l ó  k é n y e l m e s  b i r á l g a t á s  
k e r e t e i n  k í v ü l ,  h a n e m  i d ö n k í n t  a  s e g í t ő k  k ö z é  á l l t .

M i k o r  m o s t  a  L e l k i p á s z t o r  I I I .  é v f o l y a m á t  i n d í t j u k  ú t n a k ,  
ö r ö m m e l  é r t e s í t j ü k  l a p u n k  m i n d e n  b a r á t j á t  é s  o l v a s ó j á t ,  h o g y  K a p i  
B é l a  p ü s p ö k  ú r  h a j l a n d ó n a k  n y i l a t k o z o t t  a r r a ,  h o g y  m i n t  a  l a p  f ő -  
s z e r k e s z t ő j e ,  m i n d e n  k e r ü l e t b ő l  v a l ó  e g y - e g y  f ő m u n k a t á r s  s e g í t s é g é 
v e l ,  m á r  a  k ö v e t k e z ő  s z á m t ó l  k e z d v e  á t v e g y e  a  l a p  v e z e t é s é t .  M e g  
v a g y u n k  g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  a z  ú j  é v f o l y a m  a z  ő  v e z e t é s e  a l a t t  
m e g b ő v ü l v e  é s  m e g g a z d a g o d v a  f o g j a  s z o l g á l n i  a z  e d d i g i  c é l o k a t .

A z  ú j  m u n k a é v e n  s a n n a k  m i n d e n  n e m e s  c é l j á n  l e g y e n  a z  
e v a n g é l i u m  U r á n a k  á l d á s a  !

M a g y a r b ó l y ,  1 9 2 6 . n o v . 15.
V é r t e s i  Z o l tá n ,

f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  é s k i a d ó .  
K e m é n y  L a jo s ,  
t á r s s z e r k e s z t ő .

Előzetes jelentés
Szeretettel hozom a Lelkipásztor előfizetőinek és olvasóközön

ségének szives tudomására, hogy V é r t e s i  Zoltán magyarbólyi 
lelkész úrtól a Lelkipásztor szerkesztését 1927. évi január hó 1-én 
átveszem. Ezen gyakorlati tlheologiai folyóiratunkat egy szerkesztő- 
bizottsággal együtt fogom szerkeszteni. Ezen fáradságos munkára 
a szolgálat kötelességérzetéből kifolyólag Isten nevében azért vállal
kozom, hogy egyházunk igehirdetésének fontos ügyét szolgáljam 
s a szent Istentől ily irányú munkára nyert talentumomat a gya
korlati lelkészi szolgálat gazdagítására gyümölcsöztessem. Bővebb 
programmot a folyóirat december végén megjelenő januári száma ad. 
Munkánk megkezdésekor alázatos szívvel kérjük Isten megsegítő 
kegyelmét s jószándékú munkánkat szeretettel ajánljuk lelkész
testvéreink megértő támogatásába.

Kapi Béla s. k.,
püspök.






