
A bizonyosság útja.
Aki akarja, annak akaratát cselekedni, aki engemet elbocsátott, 

az megismeri a tudományról, ha Istentől vagyon-e, vagy én ma
gamtól szólok. János ev. 7 .17.

A Krisztus-kérdés: Kicsoda a Krisztus? Ki fia? Csupán 
embernek fia-e, aki az emberiség életének a talajából nőtt ki 
mint bárki más, ha még oly magasra is, — vagy Istennek fia, 
akinek örök joga van az egész emberiséghez Isten nevében 
szólni és mindenek örökkévaló sorsa felől Isten nevében dön
teni ? Az a názáreti próféta, akiben még a hitetlen is megsejti, 
megérzi az emberfölötti hatalmat: alulról való-e vagy fölülről? 
— ez a nagy Krisztuskérdés ma ismét valódi korkérdéssé lett, 
melyről önkéntelenül is megérezzük, hogy végső sorban ezen 
fordul meg a sorsunk, az egyeseké és a társadalmaké, a népeké 
és az emberiségé.

Ha ez a kérdés annyira sorsdöntően fontos, akkor ezzel 
arányban áll annak a másik kérdésnek a fontossága: Hogyan 
juthatunk bizonyosságra a Krisztus felől? Mi a bizonyosság 
útja ? — És erre a kérdésre ád világos, határozott feleletet Jé
zus fentidézett szava.

A lombsátoros ünnep alkalmával a jeruzsálemi templom 
udvarán egybegyűlt zsidók Jézus beszédeinek hallatára csudál- 
kozva kérdik: Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem ta
nulta azokat? Ők nem arra figyelnek, mit tanít Jézus, — és 
nem arra van gondjuk, hogy amit Jézus mond, azt megtegyék; 
hanem azon okoskodnak, honnan vette Jézus az ő nagy tudo
mányát, holott nem céhbeli írástudó. Mivel erre a kérdésre fe
leletet nem találnak, Istenre, Jézusnak Istennel való kapcsola
tára pedig nem gondolnak, azért csudálkoznak. De Jézus egy 
percig sem sütkérezik az emberek bámulatában. Ő nem a maga 
dicsőségét keresi, mint azok, akik tudományukat, tehetségüket 
szeretik ragyogtatni, — akik maguktól s azért magukért szól
nak. Ő egyesegyedül a mennyei Atya dicsőségét, Isten akara
tának a földön megvalósulását, Isten országát akarja szolgálni. 
Azért az emberek csodálkozását, bámulatát a legnagyobb hatá
rozottsággal elhárítja magától s a csodálkozók gondolatait, fi
gyelmét, akaratát legott az egyedül helyes irányba igyekszik 
terelni azzal a szavával: Az én tudományom, vagy, az eredeti
hez hívebben: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki
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engemet elbocsátott. Aki akarja annak akaratát cselekedni, megis
meri a tudományról, ha Istentől van-e, vagy én magamtól szólok.

Jézusnak ez a szava egészen világosan a gyakorlatnak, 
a gyakorlati megtapasztalásnak az útjára utal bennünket. Ez a 
királyi útja a krisztusi igazságról, az evangéliom, a keresztyén- 
ség igazságáról való megbizonyosodásnak, meggyőződésnek. 
Ha erre valóban el akarunk jutni, akkor először is függesz- 
szünk fel minden meddő okoskodást, tépelődést, vitatkozást és 
lépjünk mielőbb a gyakorlat, az elszánt akarás és cselekvés 
terére. Mit is ér minden okoskodás és vitatkozás arról, hogy 
mi az igaz, mi a jó, mikor úgyis tudjuk, hogy mi az igazán jó, 
csak akarnunk, cselekednünk kell. A jónak, az igazán jónak, 
a krisztusi igazságnak az akarását, cselekvését, gyakorlatát 
kezdhetjük akármely ponton, csak fogjunk hozzá teljes elszánt
sággal. Kezdjük pl. annál, ami a legegyszerűbbnek és legbizo
nyosabbnak tűnik fel, a szeretet nagy parancsolatánál: „Szeres
sed felebarátodat, mint tenmagadat", melyet Krisztus Urunk az 
Isten iránti szeretet parancsolatával egyenlőjelentőségünek je
lentett ki. Vajjon lehet-e vitatkozni a szeretet parancsolatának 
igazságáról, érvényességéről? Nem maga a Teremtő rendezte-e 
be életünket, életviszonyainkat úgy, hogy szeretet nélkül nincs 
számunkra igazi, egészséges, boldog élet? A szeretet törvénye 
az igaz élet egyik legfőbb törvénye. — Rajta hát: fogj hozzá 
a szeretet törvényének betöltéséhez! Töltsd be úgy, hogy a sze
retet töltse ki egész életedet! Amint azt az ókori görög embert, 
aki azzal dicsekedett, milyen nagyot ugrott Rhodos szigetén, 
valaki arra szólította fel: Hic Rhodus, hic salta, itt Rhodos, itt 
ugorj, — úgy minden nap, minden órában, minden percben ezer 
alkalom intézi hozzánk mindegyikünkhöz azt a felhívást: Itt, 
itt tedd meg azt, amit a szeretetnek tennie kell! Itt családod, 
hitestársad, gyermekeid, szüleid, testvéreid, — legyen gondod 
reá és élj úgy, hogy soha egy pillanatig se kételkedhessenek 
afelől, hogy szereted, igazán szereted őket! Nyomorúság, ínség 
kiált feléd, — nyújts segédkezet! Haragosod van, — bocsáss 
meg neki, békülj ki vele! Bánattal, gyásszal találkozol, — eny
hítsd, vigasztald! Letiport nemzeted ezer sebből vérzik, — légy 
kész minden áldozatra! Hivatásod van, azt sem töltheted be 
igazán szeretet, odaadás nélkül, — tedd kötelességedet szere
tettel, odaadással!

Ha a szeretet törvényét helyesen fogjuk fel, akkor a sze
retet törvényének a betöltése egész erőnket, minden időnket, 
egész életünket szakadatlanul foglalja le. De ha a szeretet tör
vényéből soha semmit le nem alkuszunk, aminthogy lealkud
nunk nem szabad, akkor vajmi hamar észrevesszük, hogy a 
szeretet törvényének igazi betöltésére a saját erőnkből képte
lenek vagyunk. „A lélek kész, de a test erőtelen." „Akaratom 
vagyon a jóra, de hogy azt véghez vigyem, nem tehetem."
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Hol az igazi szeretetnek az az ősforrása, mély soha ki nem apad ? 
Erre a kérdésre a felelet Jézus neve. Ő sohasem gondolta azt, 
hogy mi a szeretet nagy parancsolatát a saját erőnkből, Isten 
nélkül is be tudjuk tölteni és igaz életet folytatni. Azért ő so
hasem hirdette csupán a törvényt, csupán Isten követelő aka
ratát, hanem mindenekelőtt és mindenek fölött Isten atyai jó
ságát, szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét, és ezt nemcsak hir
dette, hanem, hogy úgy mondjam, elibénk élte, életével, sza
vaival, tetteivel gyakorolta, szenvedésével, halálával, feltáma
dásával megpecsételte és történeti valósággá tette. — Ennek a 
Krisztusban megnyilatkozott isteni szeretetnek a felismerésében 
tárul fel előttünk a krisztusi igazságnak legbensőbb magva, az 
új élet igazi forrása. Ha egyszer ezt megsejtettük, akkor egész 
életünk azon a további kérdésen fordul meg: akarjuk-e ezt a 
szeretetet, ezt a kegyelmet elfogadni, akarjuk-e magunkat neki 
odaadni szívvel, lélekkel, mindenestül, — akarjuk-e mi is, most 
is, amit Isten akar, az az Isten, aki nem akarja a bűnös ember
nek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Tudom, a megté
rés, az újjászületés hirdetését az ember nem fogadja szívesen. 
De a jelenkor nemzedékének megromlott élete nem ugyanazt 
az igazságot kiáltja-e felénk, melyet Jézus Isten akarataként hir
detett : „Szükség néktek újonnan születnetek." „Ha valaki újon
nan nem születendik, nem láthatja az Istennek országát.® — 
Istenhez térés, lelki újjászületés nélkül a bűnös ember számára 
nincs igazi élet és nincs a krisztusi igazság felől valódi bizo
nyosság sem.

D. Dr. Prőhle Károly.

Az egyházi beszéd viszonya a cultushoz.
Hogy milyen viszonyban állanak egymáshoz az egyházi 

beszéd és a cultus, ez az első pillanatra olyan tisztára elméleti 
természetű kérdésnek látszik, amelynek a gyakorlati élet szem
pontjából alig lehet valami különös súlya és jelentősége. Pedig, 
mint sok más elméleti kérdésnél, úgy itt sem áll így a dolog. 
Sőt ellenkezőleg. Éppen a praxis szempontjából kell ennek a 
kérdésnek elsőrangú jelentőséget tulajdonítanunk. Az igehirdetés, 
vagy egyházi beszéd helyes vagy helytelen, hatásos vagy hatás
talan volta tehát igenis nagy mértékben függ attól, hogy annak 
viszonyát a cuitushoz, helyét a cultus körén belül általában 
véve hogyan fogjuk fel?

A legelső kérdés itt természetesen az, hogy mi a cultus, 
még pedig helyes evangéliomi értelemben ? Ami magát a cultus 
szót illeti, ez tulajdonképpeni jelentése szerint általában véve 
nem jelöli meg a keresztyén-evangéliomi istentisztelet lényegét
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és csak a keresztyénség előtti, vagy a kereszfyénség alatt álló 
felfogás megjelölésére alkalmas." Mert hiszen a „colere Deum", 
vagyis Istent, mint objectumot, megmunkálni, „megdolgozni", 
mint ahogyan a földmives a földet, a mezőt szántással-vetéssel, 
szóval a maga munkájával a saját céljaira alkalmassá teszi (colere 
agrum), nem lehet célja az evang. kér. értelemben vett isten- 
tiszteletnek. Ez igaz. Éppen olyan igaz azonban akkor — s ezt 
Schian is kénytelen elismerni — hogy a német „Gottesdienst" 
szó s mi rögtön hozzátehetjük, a magyar „istentisztelet" (az 
„isteni tiszteletinek éppenséggel nincsen értelme) sem jelöli 
meg, ill. meríti ki a dolog lényegét, amennyiben nem mi emberek 
szolgálunk, vagy teszünk szolgálatot Istennek (ez a felfogás a 
templomlátogatással kapcsolatban híveink körében elég gyakori, 
még pedig az Isten részéről elvárt „ellenszolgáltatás" gondola
tával egybekötve), hanem Isten szolgál nékünk az Ő Igéjével és 
Sakramentomaival; az pedig, hogy mi Istent tiszteljük, a dolog
nak szintén legfeljebb csak egyik momentumát jelöli meg. 
Mindazonáltal, alkalmasabb, a dolog lényegét minden irányban 
kimerítő kifejezés hijján, a „cultus", ill. „istentisztelet" szavakat 
használhatjuk és általában véve használjuk is, még pedig olyan 
formán, hogy az előbbi a dolognak inkább tudományos, az 
utóbbi népszerű megjelölése.

Ami már most az evangéliomi ker. cultusnak, vagy isten- 
tiszteletnek igazi mivoltát és lényegét illeti, ezt, nem ugyan egy 
szóval, azt sem lehet mondani, hogy tudományos fogalmi meg
határozással, hanem egy egyszerű, népszerű, bárki által érthető 
körülírással, senki találóbban, megfelelőbben, kimerítőbben nem 
jelölte meg, mint maga Luther, amikor a torgaui várkápolna 
felavatása alkalmával tartott prédikációjában azt mondja, hogy 
Istennek ebben az új hajlékában „ne történjék egyéb, mint, 
hogy maga a mi jóságos Urunk beszéljen velünk az Ő szent 
Igéje által, mi pedig viszont beszéljünk Ővele imádság és di
csőítő ének által". Ezekkel a szavakkal maga Luther rámutatott 
az evang. kér. cultusnak arra a két lényeget alkotó momentu
mára, amelyet, mint az Apológia Confessionis mondja, (Ap. 
XXIV. 16.) a „theologusok" helyesen sacramentumnak és sacri- 
ficiumnak neveznek, („Die Theologen pflegen recht zu unter- 
scheiden sacrificium und sacramentum") olyformán, hogy sacra- 
mentum, ill. sacramentális jellegű cselekvény az, amiben és 
ami által Isten kegyelme nyújt nékünk valamit (Ige, absolutio, 
áldás, úrvacsora, keresztség), a sacrificium pedig az, amikor mi 
visszük Isten elé imádságunkat, hálaadásunkat, dicséretünket, 
hitvallásunkat. (U. o. 18. p.)

Az istentiszteletnek ezt a két alkotó elemét, sacramentu- 
mot és sacrificiumot, egymástól szigorúan elválasztani persze

* Schian: Prakt. Theologie 98. o.
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nem lehet, mert az istentisztelet összes alkotó részeiben Isten
nek adománya és ennek az ember részéről való elsajátítása 
(önodaadás, áldozat) elválaszthatatlanul együvé tartoznak, úgy, 
hogy az istentiszteletet a maga egészében a gyülekezet tény
kedésének („That dér Gemeinde") lehet tekinteni. (L. Rietschel: 
Lehrbuch dér Liturgik I. 63 és köv.). Azért neveztük a kétféle 
alkotó elemet szándékosan „sacramentum" és „sacrificium" he
lyett „sacramentális és sacrificiális jellegű“ alkotó részeknek, 
annak jeléül, hogy az egyiknél inkább a sacramentum. a má
siknál a sacrificium lép előtérbe. Hogy azután ezt a kétféle ele
met Rietschel-lel (L. u. o.), sacramentum és sacrificium helyett, 
inkább „épülésnek", ill. „imádatnak", vagy másokkal (Achelis, 
Ravasz) „papi" és „prófétai" elemeknek nevezzük-e, az — né
zetem szerint — a dolog lényegén nem sokat változtat.

Természetes azonban, hogy a mennyei javaknak, Isten és 
az ember részéről a kér. cultusban végbemenő ezen kölcsönös 
„kicserélésénél" a kezdeményezés, az initiativa és így a fősúly, 
mint mindenben, úgy itt is, Isten részén van, annyira, hogy 
csak ennek alapján lehetséges az ember részéről az Istenhez 
való közeledés imádásban és dicsőítésben, hit- és bűnvallomás
ban. Ezt a gondolatot szépen fejezi ki Ravasz László: „Amit 
mi nyújtunk, az a mi hitünk béna karja, amit az Isten nyújt, 
az a kegyelem királyi okmánya; mi odatartjuk áhitatunk cse
répedényét s az Isten megtölti az Ő lelkének drága javaival." 
(Homil. 243. o.). Ez a „királyi okmány" és ezek a „drága ja
vak" pedig Isten Igéjében foglaltatnak, amelyben Luther fent- 
idézett szavai szerint, Ő maga szól hozzánk, feltárva előttünk 
az Ő szent akaratának megismertetése által, gyarló, bűnös, kár
hozatra méltó voltunkat, de megmutatva másrészt az üdvösség
nek útját a Krisztus által történt váltságban. Ez adja meg az 
egyházi beszédnek, mint a törvény és evangéliom hirdetésének 
a sacramentiális jellegét. Amennyiben azonban az egyházi be
szédben. az igehirdető személyes bizonyságtétele útján, a kér. 
gyülekezet hite, vagyis Isten kegyelmi javainak bizalmas és há
lás elsajátítása is kifejezésre jut, az egyházi beszéd egyúttal 
sacrificium is. Ha tehát mi azt mondjuk, hogy a kér. evang. 
cultus a prédikációban éri el tetőpontját, akkor ez ne legyen 
puszta frázis, amely sokszor csak más kér. cultusformák fölé
nyes lenézéséből származik, hanem annak a felismerésén ala
puló igazság, hogy az egyházi beszédben, mint az Isten igéjé
nek hirdetésében és egyúttal a kér. gyülekezet hitvallásában, a 
ker. evang. cultus két főalkotó eleme: a sacramentom és sacri
ficium egyesül, úgy, hogy tehát az evangéliomi igehirdető is, 
persze nem a r. kath. felfogás értelmében, mégis bizonyos te
kintetben a „közbenjáró" szerepét tölti be, amennyiben egy
részt Istennek, másrészt a hivő gyülekezetnek mintegy a szája, 
vagy mondhatnánk szócsöve.



6

És ezzel már most megállapítottnak tekinthetjük az egyházi 
beszédnek nemcsak a cultushoz való viszonyát, hanem egyúttal 
a cultus körén belül elfoglalt központi helyét és jelentőségét is, 
olyformán, hogy tehát az egyházi beszéd, mint Isten Igéjének, 
Isten üdvakaratának hirdetése és a hívő gyülekezet részéről 
való elsajátítása központi jelentőségű istentiszteleti, cultus-cselekvény.

És ez a megállapítás megfelel nemcsak Luther azon isme- 
retes felfogásának, amely szerint: „Die christliche Gemeine nim- 
mer soll zusammen kommen, es werde denn daselbst Gottes 
Wort gepredigt und gebetet... Darum, wo nicht Gottes Wort 
gepredigt wird, ists besser, dass mán weder singe, noch lese, 
noch zusammenkomme" (Von Ordnung Gottesdiensts in dér 
Gemeinde) s amelynél fogva ő az igehirdetést, a prédikációt 
helyezte az istentisztelet központjába, — hanem megfelel álta
lában véve mind a mai napig híveink, gyülekezeteink köztuda
tának és ebben, az évszázadok folyamán, mélyen meggyökere
sedett. Mert igaz lehet ugyan, amit egyesek, különösen napja
inkban nagyon hangoztatnak, hogy híveink nagy tömege beleunt, 
belefáradt, sőt belecsömörlött a sok prédikálásba („Die Massen 
sind predigtmüde, ja predigtscheu geworden. “ Smend, Kleinert), 
ezzel szemben azonban tagadhatatlan, hogy ugyanők, még pedig 
műveltek és kevésbé műveltek egyaránt, mégis csak a prédi
kációban látják, vagy legalább keresik az evang. istentisztelet 
lényeges és főalkotóelemét, mire nézve elég utalnunk arra, a 
gyülekezeteink nagy részében elterjedt s eléggé nem helytele
níthető rossz szokásra, amely szerint a prédikációt megelőző 
ú. n. oltári szolgálatot, mint valami mellékeset, sokan elmulaszt
ják s az utolsó énekvers közben távoznak a templomból, annak 
jeléül, hogy ők, ellentétben a „misére" járó r. kath. hívőkkel, 
a prédikációt tekintik az istentisztelet legfontosabb részének. 
Ebben a tekintetben már Tholuck így panaszkodik: „Mit seiner 
Predigt zufrieden, geht dér Protestant dem Gesang, Gebet und 
der Liturgie aus dem Wege.“

Ezt a felismerést, hogy az egyházi beszéd cultus-cselek- 
vény, a gyakorlati theológia nagymesterének, Schleiermachernek 
köszönhetjük.

Úgy a prot. orthodoxia, mint a rationatismus a templomot 
a felnőttek iskolájának tekintette (ez a gondolat különben ma 
is kísért!) azzal a különbséggel, hogy ott inkább a „tan" (dogma), 
itt az „erény" (morál) az uralkodó gondolat. Hogy a vulgáris 
rationalizmus hasznossági, mezőgazdasági, himlőoltási stb. „pré
dikációi" végképpen nélkülözték a kultikus jelleget, az magától 
értetődő.

Ezzel szemben tehát Schl. a prédikációt cultus-cselekvény- 
nek tekinti. Szerinte a cultus általában „darstellendes Handeín 
der Gemeinde" (a gyülekezet kifejező cselekvénye) s ennek 
megfelelően az egyházi beszéd „Darstellung des gláubigen
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Gemeindebewustseins" (a gyülekezet hitbeli öntudatának kifeje
zése). Ennél a meghatározásnál látszólag figyelmen kívül marad 
ugyan a kér. evang. cultusnak az a tényezője, amelyben Isten 
maga cselekszik velünk, ill. szól mihozzánk az Ő Igéjében, te
hát az, amit sacramentális momentumnak neveztünk, mégis 
amikor a prédikáció feladatát „a gyülekezet hitbeli öntudatának 
kifejezésében" látja, ami az Igének hirdetése által történik, lega
lább tartalmilag, a sacramentális momentum is érvényesül.

Ezt a Schl.-féle gondolatot, amely szerint az egyházi be
széd a gyülekezet hitbeli öntudatát kifejezésre juttató cultus- 
cselekvény, a gyakorlati theológia képviselői azóta általában, 
kisebb-nagyobb eltérésekkel, megtartották és tovább fejlesztették, 
úgy, hogy ma nagyjában alig mutatkozik lényeges eltérés abban 
a tekintetben, hogy az egyházi beszéd cultus-cselekvény.

Csak legújabban foglalt állást, talán nem is annyira ez 
ellen a felfogás, mint inkább ennek egyoldalú érvényesülése 
és a cultus-prédikáció egyoldalú uralma ellen, a kiváló rostocki 
gyakorlati theológus, Hilbert, nagy feltűnést keltett és a más 
felfogást vallókra nézve is figyelemre méltó és tanulságos „Wi- 
der die Herrschaft dér Kultpredigt" c. művében. (A. Deichert’- 
sche Verlagsbuchhandlung. Dr. Werner Scholl. Leipzig — Er- 
langen. 53. o. Ara 1.50 márka.) Szerinte „maga Luther követte 
el a végzetes hibát, amikor nem eredeti érzése, hanem utóbb 
mégis csak a hagyomány által vezéreltette magát és a prédi
kációt a mise liturgiájával olvasztotta egybe. Ezáltal a prédikáció 
bizonyos szükségszerűséggel cultus-prédikációvá lett. És ha ez 
már a prédikáció hatása szempontjából végzetessé vált, úgy 
még inkább az a körülmény, hogy a cultus-prédikáció az egy
ház istentiszteleti életében idővel egyed-uralomra jutott." És ép
pen ebben a körülményben látja ő „egyházi praxisunk legsúlyo
sabb hibáját.„ (I. mű 2. o.)

Miért? Anélkül, hogy a H. részéről felhozott érveket fel
sorakoztathatnánk és részletesen ismertetnénk, általában azt 
mondhatjuk, hogy szerinte a prédikáció, mint istentiszteleti cse- 
lekvény, mondjuk: a kultikus prédikáció a maga egyoldalúsá
gában nem felelhet meg mindazoknak a követelményeknek, 
amelyeket a hatásos igehirdetés szempontjából támaszthatunk 
és támasztanunk kell, nem elégítheti ki nevezetesen az empiri
kus gyülekezet összes szükségleteit, vagyis nem lehet gyüleke
zetszerű, hogyha pedig az, akkor szükségkép elveszíti szigorúan 
kultikus jellegét, amiből folyólag a praxisban tényleg manapság 
a kultikus prédikációnak nem tiszta, hanem vegyes' formája 
alakult ki. (I. mű 12. o.)

A kérdés tehát az, hogy a prédikációval, mint cultus-cse- 
lekvénnyel szemben támasztott követelések összeegyeztethetők-e 
azokkal a kölönböző egyéb igényekkel, amelyeknek kielégítését 
az igehirdetéstől várjuk, még pedig annak az életre gyakorolt
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hatása, tehát eredményessége érdekében. És ennek a kérdésnek, 
úgy érzem, különös fontosságot és jelentőséget kell tulajdoníta
nunk a mi speciális hazai viszonyaink és istentiszteleti beren
dezésünk mellett, ahol a prédikáció, a legegyszerűbb, mondjuk 
sovány kultikus keretek között, valójában egyedül uralkodóvá 
lett, és ennélfogva, ha az a prédikáció, akár tartalmi és alaki 
gyarlóságánál fogva, akár egyéb, p. o. didaktikai vagy aesteti- 
kai elemek túltengése következtében kultikus jellegét elveszí
tette, fokozott mértékben igaz az, hogy a„ beszéd (Rede) a 
cultust elrontotta" (Smend.), vagy megfordítva: a prédikáció 
mereven kultikus jellege az igehirdetést hatástalanná teszi.

(Folytatjuk.)
Stráner Vilmos

egyetemi tanár.

Adventi liturgikus esti-istentisztelet.
E lső  h ét.

1. Gyülekezet: Közének: (Valamely esti ének 2—3 verse.)
2. Liturgus (az oltár előtt): Az Atyának, Fiúnak és szent 

Lélek Istennek nevében. Ámen. A mi segedelmünk az Úrtól 
jön, aki teremtette a mennyet és a földet.

Kar:* Ámen, Ámen, Ámen.
3. Liturgus**: 24. zsolt.
Gyülekezet: Közének: Dtúli énkv. 110.1, vagy: 120.1.
Liturgus: Zsid. l . 1—6.
Gyülekezet: Dtúli énkv. 108.2, 3, vagy 109. i, 2.)
Liturgus: I. Tim. I . 15.
Gyülekezet: Dtúli énkv. 1.2, vagy 111.4, vagy 114.7.
Liturgus: Ján. Jel. 3.20.
Gyülekezet: Dtúli énkv. 114.1, vagy 127.1, vagy 113.1, 

vagy 122.7, vagy 404 .1.
4. Liturgus: Imádkozzunk: Úr Isten, mennyei Atyánk! 

hálákat adunk néked a Te végtelen irgalmadért, hogy rólunk, 
szegény bűnösökről megemlékeztél és a Te szent Fiadat mi 
érettünk s hozzánk elküldötted. Kérünk Tégedet, világosítsd 
meg a Te szent Lelked által a mi lelkünket, hogy Őt a mi 
királyunknak elfogadjuk és elismerjük s Ő általa, és a Te szent 
Lelked erejében örökké éljünk és üdvözüljünk! Ámen.

„Az Úr az Ő szentséges hajlékában vagyon. Csöndesedjék el 
Ő előtte mind az egész föld népe!"

Liturgus és gyülekezet leborulva csöndben imádkozik.
* A gyülekezet is mondhatja, vagy el is maradhat.
** Ennél és a következő bibliai szakaszoknál az írás meghallgatására 

felhívó szokásos invitatorium elmarad.
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Kar: (gyermekek) Dtúli énkv. 1 4 .1, vagy 27. 1, vagy 374.4, 
vagy 432.1. (Az éneket halk orgonaszó vezeti be s fokozatosan 
erősödik.)

5. L itu rg u s : Rövid bibliai elmélkedés (esetleg el is marad
hat.) Imádság. (Advent-esti.) Mi Atyánk. ..

Kar: (gyermekek) Dtúli énkv. 27.9.
Liturgus: Áldás.
6. Gyülekezet: A bekezdő közének utolsó verse.

M á so d ik  hét.

Ad 3.
A 24. zs. hélyébe a 96. zs. lép.
Közének: Dtúli énkv. 587.5. vagy 591.4.
Zsid. 1 .1—6 helyébe : II. Thessal. 1 .6—10.
Közének: Dtúli énkv. 111.9. Vagy 594.1 és 13. vagy 593.1.
(A többi marad.)
Ad 4.
Collecta: Úr Isten, mennyei Atyánk! Te szent Fiadat, a 

mi Megváltónkat, a Jézus Krisztust rendelted el az élők és hol
tak birájául. Ébressz fel mindnyájunkat a Te szent Lelked által, 
hogy szent félelemmel és vigyázással várjuk az Ő megjelenésé
nek napját. Állítsd naponkint szemünk elé amaz utolsó ítélet 
komolyságát, hogy mint a világosság fiai józanok és éberek 
legyünk s elnyerhessük az örök életet, a Te szent Fiad, a Jé
zus Krisztus érdeméért, ,aki Veled és a szent Lélekkel él és 
uralkodik mind örökké. Ámen.

H arm ad ik  é s  n eg y ed ik  hét.

Ad 3.
Ézsaiás 40.1—5.; 62. n .
Utána: Áldott, aki jött az Úrnak nevében.
Közének: Dtúli énkv. 110.5, vagy 112.2, vagy 120.2.
(A többi marad.)

K a r á c so n y -e s t .

Ad 3.
Első lectio:
Ezsaiás 9 .2—6.
Közének: Dtúli énkv. 132. i és 3.
Második lectio: Luk. 1. 68-79.
Közének: Dtúli énkv. 136.1—2.
Harmadik lectio: Filipp. 4 .4 —7.
Közének: Dtúli énkv. 141.3.
Negyedik lectio: Luk. 2 .14.
Közének: Dtúli énkv. 135.1—2.



Ad 4.
Kar: Dtúli énkv. 151.1, vagy (gyermekek) 151.1—2.
A többi marad, mint az ádventi istentiszteleteken.

Stráner Vilmos
egyetemi tanár.

M egjegyzés: Ó-év esti istentiszteletnél az ádventi istentiszteletek me
nete nagyjából megtartható, azzal a különbséggel, hogy a 3-ik pontnál bűn- 
bánatra indító és bünbocsdnatot hirdető bibliai dictumok a megfelelő gyüle
kezeti közénekekkel, mint responsoriumokkal, váltakoznak. (L. a Lelkipásztor 
III. évf. 12. számában közölt istentiszteleti rendet.) A szentháromságot dicsőítő 
imádság (collekta) után ugyanilyen tartalmú ének következik. Lectióul a meg
felelő votummal („Boldogok, akik hallgatják . . . “) és gyülekezeti énekkel, 
mint állandó elem talán leginkább a 91-ik zsoltár kínálkozik.



Suspiriumok.
Luk. 21.25—36.

Jézusom, megjelensz egykoron Ítélni,
Taníts igéd szerint, fedhetlentil élni,
Segíts győzni bőnön, kísértőn, halálon,
Az Ítélet napja, add, készen találjon.

Máté 11.2-10.
Üdvözítőm, Te vagy az Ígért Messiás,
Csupán Benned bízzam, ne várjak senki mást,
Ha bú, kétség gyötör, ha gond, ínség aggaszt,
Add, Nálad találjak megnyugvást és vigaszt.

Ján. 1.19—28.
Ösvényedet, Uram, buzgón egyengessem,
Add, hogy kevélységnek bűnébe ne essem,
Te tudod, mily gyarló, esendő a szolgád,
Kegyelemből mégis, hadd mehessek Hozzád.

Luk. 2 .1—u .
Az égnek angyala örömöt hirdetett:
A világ számára Megtartó született,
Leszállt a szeretet, le az árva földre,
Bűn, halál hatalma meg van immár törve;
Ajkainkon zengjen magasztaló ének:
Dicsőség a menny s föld örök Istenének.

Luk. 2.15—20.
Világ Megváltóját hűséggel keressem,
Karácsony örömét készséggel hirdessem,
Ez ünnep emlékét őrizzem meg híven,
Az Isten nagyságát dicsérje szám, szívem.

Az esztendő utolsó estéjére.
Mindeddig kegyelmed nyugodott meg rajtam,
Az évnek alkonyán hálát rebeg ajkam,
Elmúlik itt minden, csak Te vagy végtelen,
Életben, halálban: Uram, maradj velem!

Szentantalfai Nagy Lajos.
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Advent II. vasárnapja.
Alapigék: Luk. 21.25—36.

Testvéreim! Mintha kincsekkel dúsan megtömött tarsolyt 
angyalkezek ürítenének ki lelkem előtt, annyi értékes, megrázó 
és szépséges gondolat sarjad fel lelkemben e szent igékbe el- 
merülésem alkalmával. Nézem e kincseket s valami boldog 
gyönyörbe szédül a lelkem, midőn képzeletem színt és vonala
kat keres az Úr ajkáról elröppenő jós szavak nyomán feltáruló
kép megfestésére. 

Az égen jelek. . .  A földön rémület. . .  Az egek erősségei 
megrendülnek, mintha titáni paloták rettentő oszlopai törnének 
össze és omlanának le a mélybe. Sötétség irtózatos árnyai 
tolonganak, mintha gigantikus hollórajok szállanának fel a hori
zontra s elfognák a nap sugarát.

Itt a világ vége. A halál, az elmúlás kozmikus orgonáján 
siralmasan búg a „circumdederunt".

De nem ! El félelem, rettegés! El halál, pusztulás! El sötét
ség és borzalom!

Mint tűzvészkor az imádkozásra hívó harangszo, szelíden, 
szent feleszméltetéssel szól az Ú r: „Mikor pedig ezek kezdenek 
meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert elközelgett
a ti váltságtok“. . . .

Oh nincs e szavakban rémítő, megfélemlítő, mint nincs a 
diadalmas hadvezér tekintetében semmi félelmetes — hű kato
náira ; az ellenség remeg-reszket, porba hull e tekintettől, mint 
pusztító villámtüztől, de övéire, az ő hű bajtársaira napsugár e 
tekintet, bűvös meleget árasztó napsugár.

Villám és napsugár . . . Jön az Ür!
* **

I.
Testvéreim! Bűvös, csodás gondolat van az evangéliumok

ban • az Úr visszajön. Ő, aki méltatlan és gonosz halálnak esett 
ártatlan martalékául, ki fölött pálcát tört a gyáva Pilátus s kit 
hálátlan nemzete — óh ez régi stílus 1 — bitókereszttel jutalma
zott, arról beszél övéinek, hogy vissza fog jönni. De hogyan?

De hogyan? Oh ha láttátok volna Michel Angelo festmé
nyét a sixtusi kápolna mennyezetén, melyet e lángszeliem elra
gadtatásában képzelt el s ott láttátok volna a diadalmas Messiást, 
ki jön isteni felségben, égi seregének élén, mennyei glóriával 
övezett halántékán az Istenfia szentségesen szent felségességevel, 
az örök élet koronájával s láttátok volna a rémült, tébolyba 
riadt sötét arcok tengerét, melyet, mint diadalmas napsugár a 
fellegrongyokat, maga alatt kerget, óh akkor felérnétek e szavak 
félelmetes erejét. Mert e képen Jézus arca nem az a szelíd,
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vonzó, mély tekintetű és szomorúsággal árnyékolt arc, mint 
Lionardo képén, ahol a tanítványai körében haláláról, megáldoz- 
tatásáról borongó sejtéseit közlő Megváltó néz reánk feledhetlen 
mélyre, a szív mélyére néző tekintetével, hanem az az arc — 
a Nap vakító felségü arca, mely éget, perzsel, pusztít és amely 
elbírhatlan.

Elbírhatlan. De csak — ellenségeinek.
Hiányos, nagyon fogyatékos volna e nélkül a visszatérés 

reménye és váradalma nélkül az evangélium eszmevilága. Kell 
ez. Mint ahogy kell egy szép sugár gótikus templom csúcsán a 
kinyílt kőrózsa, mely ég felé tárul, mintha jelezné, hogy innen 
e kövek közül ezer és ezer szív tárul ki az Ég felé, az Ige felé. 
Kell ez a hit. E nélkül a Jézus-történet derékban kettétörött 
gránit-oszlop volna, mely nem folytatódik méltó stílben a ter
vező művész elgondolása szerint.

És érdekes. A nagy és dús hatású egyéniségek elvonulása 
után, mint hulló csillag rejtelmes utján a ködsávok, ott marad 
a lelkekben egy sejtés: visszajön. Petőfi — noha tűzlelke vissza
röppent az Égbe — ott járt sokáig az Alföld bogárhátu tanya
házai között s mikor zehernyeges éjszakákon a szél megzörgette 
az ablakokat, felriadt a gazda: vájjon nem az Alföld szerelmese, 
délibáb rejtelmének avatott ismerője, a vihar fia, Petőfi zör
get ? . . . Oh én hallottam a vándor képében bolyongó Rudolf 
királyfiról, ki itt jár az ő hű magyarjai között. . .  De beljebb 
a mi, legendákból és hősi énekekből szövött történelmünkben 
ott halványlik, mint sötét ingovány fölött tovalibbenő fehér 
árny, a nemzete fölött őrködő Mátyás és László király halha
tatlan emléke. Csaba királyfi boldogtalan csapata meg arany
patkós lovakon baktat fel, felfelé az ég országutján, a „hadak 
utján* az örök győzelem felé. Felnéz a hortobágyi csikós és 
képzeletében ő is odasorakozik a boldog, szabad hazájukat kereső 
fényes vitézek csapatához . . .

így élnek tovább a nagyhatású történelmi kiválóságok.
Ámde az Úr visszajövetele több, mérhetlenül több a hívő 

lélek rajongásából kitermelt várásnál. Nem poézis csupán, me
lyet a lázas fantázia festegetett mintegy korrekciójául a tragi
kusan kettétörött messiási életnek, nem: ígéret ez, melyet az 
Úr kijelentett, ővele csak mint emberrel végzett a lelketlen 
hatalom, csak a test, az anyag szenvedte a halált, de Ő több 
volt testnél, anyagnál, több volt az embernél. Lényének égi 
fele, mely csak elő-előragyogott, mint selyemfüggöny mögül a 
dús csillogásu karácsonyfa fénye, majd a testi lét — e bevezetés 
— után, az anyag lehullása után úgy fog ragyogni, mint égig 
érő őserdő lángja.

Ah, hogy fog leomlani Előtte a konok hatalom! . . .  Hogy 
fog szétesni a Pilátus Gabbathája, Ítélő padja ? . . .  Hogy fog 
térdre hullni a „feszítsd meg“-et kiáltozó tömeg ? És hogy fog-
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nakgúnyolói, kik a keresztyén korszak utján mindig beletóptek 
az Úr áldott főpapi palástjába, mellyel pedig szelíden eltakarta 
a sebet, könnyet, a kínt és a halált, oh hogy fognak ezek a 
szent palást védelme alá húzódni, ha „a tenger és hab zúgni 
fog“ s „az emberek elhalnak a félelem miatt", midőn az elsöté
tült égen borzalmas villámsírás jelenik meg: finis, itt a v ég ? ...

Oh áldott jövendölés. Rettegjetek bűnösök, kik ellenségei 
voltatok az Igaznak, a Jónak, a Szépnek! Rettegjetek, kik min
dig fontátok a tövist a Szeretet homlokára! Rettegjetek, kik a 
betű gonosz hatalmának jogán mindig kereszthalálra kárhoztat
tátok a Lelket, az Igét, az Életet és Igazságot.

Jön az Úr!
Villámszerűén félelmes ez a hír a Krisztus ellenségeire, de

II.
napsugárszerfien biztató, melegítő a Krisztus seregére.

Micsoda erősítő, emelő hatású szavak! „Meglátják az em
bernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőség
gel"__ „Elközelgett a ti váltságtok".. .

Oh édes, hatalmas biztató. Tehát nem örök a jóság szen
vedése, nem állandó a gonoszság diadala. Tehát nem hordoz 
mindig töviskoszorút az erény s nem hivalkodik ökölszorító 
gőggel a bűn . . .  Tehát nem elronthatlan a sötét Krisztus-gyilkos 
Jeruzsálem fundamentuma, nem megingathatlan a Pilátusok 
trónja, mert jön a fordulat!

Oh de még több, hatalmasabb, édesebb és szentebb bizta
tás cseng az Úr jós ajakán. . ,  Halld csak: „az ég és föld elmúl
nak, de az én beszédim semmiképen el nem múlnak".. .

Lelkem elfödi arcát a hit főpapi palástjával, mint midőn 
a zsidó áldozó pap megállóit a széttárt függönyü szentély kü
szöbén. E szavak nem halandó ember szavai. . .  Nem . . .  így 
ember nem szólhat. Ilyen birtokát az örök életnek emberi lélek 
nem élvezhette. Itt olyan hatalom szólal meg, mely elől, mint 
kelő nap biborsugarai elől az éji denevérek, elfut megalázódva 
a halál árnya . . .

Párisban, a Palais Royal kertjében egy névtelen művész 
ezt a gondolatot faragta ki márványból, ezt a halált legyőző 
diadalmat, midőn ábrázolja, hogy az isteni géniusz hatalmas 
szárnyakon emelkedik fel, az ég felé, míg lábánál csorbult, 
hajlott kaszával elterülten, holtan fekszik a — halál: meghal a 
halál a diadalmas, az Isten trónjára felemelkedő lángszellem 
elő tt. . .

így hal meg a halál a Krisztus dicsősége előt t . . .
„Ég és föld elmúlnak".. .  E világ elomlik minden dicső

ségével és gyalázatával, de mint szétfeslő burokból a mag új 
virulások, új szépségek lehetőségét menti át az eljövendő ta
vaszra, e gyarlóságos tragédiának függöny-legördülése egy szebb,
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áldottabb, magasztosabb élet hajnalát jelenti. . .  Minden elmúlik 
e létformánk szétesésénél, csak az áldott mag marad meg, az 
— Ige. Oh micsoda magaslaton áll a lelkem. . .  Mint az özönviz 
idején a hullámok fekete szemfedőt borítottak a bűnös világra 
s csak a Noé bárkája ringatta magában egy jobb világ zsengé
jét, a nagy világromlás, életpusztulás romjai közül fehér oltárként 
kiemelkedik az Ige. Az lesz szegeletköve egy más világ-épület
nek. Tehát látom az Isten tervét, megértem célját: minden azért 
történt ez életben, azért emelték a Fáraók piramisaikat, azért 
zuhogott a vér irtó csatákon, azért vergődött-törődött annyi 
szellemi válságon keresztül az emberiség, hogy eljusson a vég
célhoz, az — Igéhez. Ez volt a mi létszakunk isteni célgondolata: 
kitermelni az Ige szent világát, Isten országát. A salak, a fényes
véres salak lehull, azt az idő árja elmossa; de a nemesek, a 
jók, a Krisztus szerelmesei úgy maradnak meg, mint arany
szemek a könnyű iszap elmosódása után.

Ezek viszik át az örök életbe annak világosságát, szépsé
gét, boldogságát, az — Igét, az Úr beszédét.

Oh emelkedj lelkem! . . .  Oh emeljétek fel fejeteket, ti 
Krisztus szegényei, Krisztus szerelmesei. Jön a ti dicsőségetek! 
Jön ! . . .

Micsoda boldog sejtés! . . .  Mint mikor — emlékeztek ? — 
a nagy háborúban már körülzárta a dárdás, pikás kozákcsapat 
fogságba esett fiainkat, de egyszer csak harsan a kürt, közeledő 
lovas sereg alatt dübörög a föld s a kancsukás kezek, a gyötrő 
kezek nyomorultul emelkedtek megadásra, mert a bajtársak 
suhogó kardjai kivágták őket a rabságból, valahogy így lesz! 
így ! Így fognak a letiprott, átgázolt kicsinyek, a hívek, az iga
zak belefoglaltatni a kimentő angyalseregbe s annak fényessége 
égi palásttá ragyogtatja szürkeségüket.

Hallod e szent jövendölést, Krisztus serege! ? . . .
Jön a — szabadító! . . .

*  **
Testvérem! Sírsz-e, mert látnod kell, hogy a gonoszok 

örömét nem rontja el megpróbálás, csak téged sebez minden 
tövis, csak téged foszt meg minden gyász ? . . .  Inogsz-e a hű
ségben, mellyel lelked átöleli az igaz Eletet, az Urat, kivel pedig 
csak tövissebzést, dárdadöfést érez a szív ? . . .

Ah tarts ki! Tarts ki! Van-e oly kín, van-e oly bánat, 
van-e oly gyötrelem, melyet semmivé ne törpítene a Krisztussal 
váró boldogság ? . . .

Vesszen mindenem, csak — megállhassak az ember Fia, 
az én Uram, Üdvöm, Életem előtt. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész.
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Krisztushoz vezető út.
(E lm o n d a to tt  ád v en t III. vasárn ap ján . Egyúttal b e k ö sz ö n tő  b e 

s z é d  is.)
Máté 11. 2—10. alapján.

Ker. Gyülekezet!
Testvéreim az Úrban!

Mikor itt ebben a községben beállanak az esős napok — 
és szinte egy lépést sem tehettek anélkül, hogy jó bokáig sáro
sak ne lennétek, — akkor bizony sokszor megirigylitek azokat, 
akik kövezett útakon, beton, vagy aszfalt járdákon közleked
hetnek sár nélkül még az esős időszakban is.

Bizony, mikor most először jöttem e községbe és tévedés
ből egy feneketlenül sáros uccába tévedtem a kertek alatt, 
magam is visszagondoltam arra az időre, amikor még biztos 
léptekkel haladhattam a városi kövezeten, mert nem csúszott 
ki talpam alól a föld.

Csakhogy ám az útépítés igen sok pénzáldozatba és mun
kába kerülne itt is, hát még ott milyen áldozatot követel, ahol 
nem a sárban merülnek el az utasok, a járókelők és a közle
kedési eszközök, hanem ahol hatalmas hegyek, sziklák, szédítő 
mélységek teszik egyenesen lehetetlenné a közlekedést. Ilyen 
helyeken sokszor életveszéllyel is jár egy-egy útnak a hegy
oldalba bevágása, vagy egy-egy mélységnek az áthidalása, eset
leg a hegynek átfúrása, amit alagútnak nevezünk.

íme ilyen a földnek, ennek a látható világnak a képe, a- 
melyen a különböző vidékek földalakulatai, talajviszonyai miatt 
ilyen nehézségek és akadályok merülnek fel a közlekedésnél.

De mi nemcsak erről a külvilágról tudunk; mi belső vi
lágról, a lélek világáról is tudunk és szoktunk beszélni és épen 
itt e helyen, az Isten hajlékában. Ezen a helyen ezt a világot 
szoktuk vizsgálni és ezt kell is vizsgálnunk.

Hát vajjon milyen lehet ennek a nem látható világnak, 
a lélek világának, az emberek lelki világának a képe, a talaja ? 
Járható-e teljesen ? Nincsen-e abban is feneketlen sár, ingovány ? 
Nincsenek-e ott is óriási hegytorlaszok, szakadékok, amelyek 
lehetetlenné teszik benne a közlekedést? De kicsoda számára, 
— hiszen ott nem Járnak  emberek, kocsik? Az Isten Fia, az 
ádventi király, az Úr Jézus számára, mert ő a mi lelkünk vilá
gának utasa, beutazója.

Erre a kérdésre őszintén csak így válaszolhatunk: hogyha 
vannak járhatatlan utak, megközelíthetetlen tájak e földön, ak
kor az emberek lelki világában annál inkább.

Ennek a látható földnek hátát, külsejét az Isten formálta 
a nagy kezdetben ilyen hepehupássá, hegyessé, völgyessé, ró- 
nássá. De az emberek lelki világának talaján a járhatatlan he
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gyeket, torlaszokat, mélységeket nem isteni, hanem sátáni erő, 
a bűn ereje hozta létre, mert ami a mi lelkünk világát járha
tatlanná teszi az ádventi utas, a Jézus számára, az: a bűn.

A földi utakat az ember keze alkotja; a lélek világának 
útjait pedig az Isten egyengeti, de az emberrel, mint eszközzel, 
akit Szentleikével tesz alkalmassá erre a munkára.

Ilyen Isten Leikétől áthatott útegyengetők voltak a prófé
ták, de különösen — Jézus szavai szerint — a náluknál is na
gyobb: Keresztelő János, „mert ő az, akiről meg van írva: Imé 
én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkésziti előt
ted a te útadat", vagyis a Jézus előtt. De ő nemcsak útegyen
gető volt, hanem munkástoborzó is erre a munkára, aki fel
szólította a hozzájárulókat: „Készítsétek az Úrnak útját és egyen
gessétek meg az ö ösvényeit. “ (Máté 3 .3—6.)

Hogy aztán milyen veszélyes az emberek világában is az 
útkészítés, a Krisztus útjának egyengetése, erre épen az ő esete 
és sorsa a legjobb bizonyíték, mert útkészítő munkája közben 
Heródes fejedelemmel került szembe, akinek lelkivilága ugyan
csak telve volt nagy bűnökkel. Hiszen az ő lelkét terhelte an
nak a sok két éven aluli gyermeknek a megöletése is, akiket 
azért gyilkoltatott le, hogy köztük a néhány hetes Jézust is el
tegye láb alól, akitől, mint megjövendölt zsidó királytól, féltette 
hatalmát. Mikor épen legkimagaslóbb bűnének, a Heródiással 
való parázna házasságának irányította kárhoztató szavainak 
csákányát, akkor börtönbe vetette Heródes és később le is fe
jeztette.

„János pedig mikor meghallotta a fogságban — ahová Heró
des juttatta — a Kr. cselekedeteit, elküldvén kettőt az ö tanítványai 
közül, monda néki: Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk ?“

Ezt a szorongó, aggodalmaskodó kérdést a börtön tehetet
len és lelketemésztő csendje érlelte meg benne; ez ingatta meg 
hitét abban, akit túlajdonképen ő kent fel Messiássá a Jordán 
folyóban való megkereszteltetésekor; abban, akire az Isten 
szemeláttára töltötte ki Lelkét galamb képében, akit fülehallatára 
nevezett szerelmes Fiának, akiben neki gyönyörűsége telik.

Jézus útegyengetőjének kicsinyhitüségre valló kérdésére 
ezt a választ adta a tanítványoknak:

„Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok: 
A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a 
siketek hallanak; a halottak feltámadnak és a szegényeknek az evan- 
géliom hirdettetik; és boldog, aki énbennem meg nem botránkozik."

Jézus igen bölcsen járt el akkor, amikor nem e szavakkal 
válaszolt: Én vagyok — noha ezt is megtehette volna joggal, 
— hanem a róla, kilétéről minden szónál jobban bizonyságot- 
tevő tetteire mutatott reá. Ezzel mintegy azt mondotta Jánosnak: 
Ezen tettekből láthatod, hogy én vagyok az, akinek útját kellett 
egyengetned, aki az általad követelt töredelem és bűnbánat

2
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kiegyengette utón járok. Mert ahol te megtérésre bírtad az 
embereket, ott lehet csak a siketeket hallókká, a vakokat látók
ká, a holtakat elevenekké, a bénákat épekké tenni és aki ezt 
teszi, az nem is lehet más, mint a megjövendölt Messiás, akire 
te is vártál ?!

Testv.! Ilyen utegyengetői kell hogy legyünk Jézusnak 
ma mi lelkészek is, mint Kér. János volt; mintegy az ő hivatá
sának folytatói vagyunk. Ilyen munkásként küldettem én is ebbe 
a gyülekezetbe, hogy hirdessem az elközelgett Isten országát 
és felszólítsalak, buzdítsalak titeket arra, amire Kér. János buzdí
totta híveit, kortársait: Egyengessétek az Urnák útját lelketekben!

Ennek az utegyengetésnek, utkészítésnek a legmegfelelőbb 
módját Kér. János hirdette. Ezt Jézus maga ismerte el és ezért 
nyilatkozott róla hallgatói előtt oly elismerőleg: ,  Bizony mondom 
néktek, prófétánál is nagyobb őa, akit prófétaként kerestetek fel 
a pusztában.

A Kr. utjának egyengetésénél bizony mondom néktek a 
megtérés, a magunkbaszállás, a bűnbánat az egyedül helyes és 
célravezető ut. — „ Térjetek meg!“ Ezt kiáltotta Kér. János a hozzá 
közeledők felé, mert tudta, hogy a megtérés, bűnbánat az a 
hatalmas, lelket átalakító erő, amely egyedül képes az embernek 
lelki talaját megváltoztatni. A megtérés egyengeti el lelkünk 
talaját annyira, hogy Jézus bevonulhasson oda. Ez simítja el a 
bűnök hegyeit, halmait, ez tölti ki a vétkek szakadékait, ez teszi 
járhatóvá lelkünket az ádventi király számára. Csak a megtért 
ember tehet eleget annak a parancsnak, amit Ezs. 40.3—4-ben 
találunk megírva: „Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Ur
nák utát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünkneki 
Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon és 
legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává

Az én feladatom is az lesz, hogy a Kr. utjának eme leg
jobb előkészítésére serkentselek titeket beszédeimmel és tetteim
mel. De ebben a munkában én csak az iránymutató, tanács- és 
példaadó lehetek számotokra, mert én helyettetek nem térhetek 
meg, csak magamért és mindenki csak magáért térhet meg. Az 
még nem elegendő a ti üdvösségtekhez, ha csak lelki vezéretek 
igyekszik a megtérés utjain járni. Ne mondjátok sohasem a 
magatok mentségére: lelkészünk élhet Istennek, járhat a meg
térés utján, neki könnyű, hiszen azért pap; mert ez nem ment
ség számotokra. Az a szép és üdvös, ha az egész gyülekezet 
is követi őt ebben, kiki a maga erejéhez képest. Az utat min
denki csak maga készítheti el a maga lelkének szakaszán. Ebből 
az utkészítési, egyengetési munkából senki sem vonhatja ki 
magát kára nélkül. Ezt a terhet nem lehet pénzen megváltani.

Aztán ennél a lelki útépítésnél alapos, gyökeres munkát 
kell végeznie minden keresztyénnek, mert míg a földi utakat 
úgy építik sokszor, hogy a hegyeket, mélységeket, posványos
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talajokat és egyéb akadályokat igyekeznek kikerülni, és ezért 
oly kanyargósak, kacskaringósak az utak e földön; addig a Kr. 
számára építendő lelki ut csak egyenes lehet. Itt nem lehet 
kerülgetni, megalkudni; itt minden akadályt el kell távolítani 
és gyökerestül ki kell irtani, mintha ott sem lett volna. Kr. nem 
kerülgeti a bűnök hegyeit, halmait, szakadékait, posványáit, 
mert ő nem tesz különbséget kisebb-nagyobb bűn között, előtte 
minden bűn egyformán nagy, minden vétek, bűn egy-egy áthág
hatatlan hegy, áthidalhatatlan szakadék és nem is akarja ezeket 
átlépni ő, akinél még hazugság és álnokság sem találtatott. Ő 
csak az erények, a kegyesség, a becsületesség, hűség, istenféle
lem rónáin szeret járni, ahol semmi sem állja útját bármily 
irányú haladásnak, ahol semmi akadálya sincs az Istenhez kö
zeledésnek; ahonnan az Istent kereső szem szabadon tekinthet 
körül és mindig mindenütt meglátja az Istent.

Ez a sik lelki terület az Isten országa. Ennek az országnak 
lakói aztán a látásukat visszanyert vakok, az újra-hallók, az 
újra-épek, poklosságukból megtisztultak, halottaikból feltáma- 
dottak és az evangéliumnak szorgalmas hallgatói és megtartói, 
akik valóban boldogok. De azok is lehetnek, mert ahol nincs 
nyomorúság, betegség, halál, vagy ahol megvan a lehetőség az 
ezektől való szabadulásra, ott csak boldogság honolhat.

Ezek a nyomorúságok: a vakság, süketség, bénaság és 
minden betegség és végül a halál mind-mind a bűnnek zsoldjai 
és mindezek megszűnnek ott, ahol a bűnt eltörli a megtérés, 
mert ott megjelenik a csodatevő ádventi vendég, az Isten Fia, 
a Messiás, aki minden nyomorúságra, sőt még a halál ellen is 
tud gyógyító írt adni.

Befejezésül még csak egy óhajtásomnak akarok kifejezést 
adni: vajha a mindenható Isten megáldaná munkámat ebben a 
gyülekezetben is; vajha meglenne az eredménye abban, hogy 
minél többeteknek segíthetnék lelketeknek kiegyengetésében, 
Jézus előtt való feltárásában; hogy minél többeket vezethetnék 
az ádventi király, Jézus elé s általa az örökkévaló Isten színe 
elé, ahol minden komoly lelki útépítőnek Istentől lészen jutalma.

Emellett még az a szent hitem, hogy ezzel nektek nemcsak 
mint keresztyéneknek, de mint hazafiaknak, magyaroknak is a 
legnagyobb szolgálatot teszem. Ezzel nemcsak egyházamat, de 
hazámat, nemzetemet is a leghathatósabban támogatom, amely 
fiainak hűtlensége, istentelensége, hitetlensége miatt a beteg 
ember testének minden nyomorúságát magán hordozza: béna, 
magcsonkított, vak is, süket is, bélpoklos is. Ebből a nyomorú
ságából és a fenyegető halál karjaiból hazánk is csak akkor 
fog megszabadulni, ha fiai, ti magatok, mint keresztyének, mint 
Kr. hívei, feltárt szívvel fogadói, kitépitek magatokat annak a 
sok elhatalmasodott nemzetölő, emberi gyarlóságnak, bűnnek 
a karjaiból.

2*
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Ha elvesz hazánk, elvesz a mi üdvösségünk is, ha feltá
masztjuk, megtartjuk lelkünket is.

Térjetek meg! mert így egyengetitek a Krisztusnak és 
Magyarország feltámadásának útját is. Ámen.

Torda Gyula
domonyi helyettes lelkész.

János bizonyságtétele az utolsó ádventi
oltár előtt. János 1 .19—28.

Az utolsó ádventi vasárnapon összehalmozódik a lelkek
ben ádventnek minden értéke és minden áldása. Az oltárokon 
ott benn a szívek mélyén magas lánggal lobognak azok a gyer
tyák, amelyeket buzgó áhitatosságban azért gyújtottunk meg, 
hogy világosságuknál megláthassuk a Krisztus bölcsőjét. Titkos 
akkordok csendülnek meg a lelkűnkben, amelyek most még 
csak úgy hangzanak, mint a drága bíborral letakart hárfa csen
desen előretörő szelíd hangja, de bizonyos, hogy ezekből az 
akkordokból tevődik majd össze a diadalmas karácsonyi him
nusz. Óh áldott ádvent utolsó szent vasárnapja! öleld át mind
azokat a kincseket, amelyeket a mi áhitatos készülődésünkben 
a mennyekből kaptunk és hullasd reánk mindazokat az áldá
sokat, amelyeket a jó Isten elkészített minékünk, hogy a kará
csonyi öröm boldogságát valójában megérezhessük.

Vájjon át tud-e hatni bennünket ennek a vasárnapnak ér
telme és értéke ? Egyáltalán: érezzük-e, hogy a lelkünk szerint 
eljutottunk erre az utolsó ádventi vasárnapra ? Meggondoljuk-e, 
hogy a Krisztus bölcsőjéhez csak lélek szerint és csak gazdag 
lélekkel lehet eljutni. Mélységekben botorkálok és magasban 
törtetők, könnyezők és boldogok, harcosok és megfáradottak, 
boldog családok és egyedül álló elhagyatottak! Mindnyájunk
hoz szól az intés és mindnyájunkat tanít az örökkévalóság: a 
szeretet ünnepéhez csak lélekkel, gazdag lélekkel juthatunk el. 
Olyan lélekkel, amelyet az ádvent gazdagított meg és avatott 
fel, hogy méltó lehessen az eljövendő Krisztus meglátására.

Keresem azokat a gazdag lelkeket, akik egy komoly ád
vent áldásait hordozzák magukban. Hol vannak? A békétlen
ség, a szívtelenség, a nyomorúság városaiban és falvaiban ma 
is, ádventnek utolsó vasárnapján is millió és millió lélek sirdo- 
gál, mert kifosztotta az élet. Gondolnak is ezek a bethlehemi 
bölcsőre! Az utakon fényesre mázolt gépkocsik rohannak. A 
párnázott üléseken végignyujtózkodik a jólét. Felsajog a föld, 
amikor a hatalmas kerekek összezúzzák a megfagyott rögöt. 
A szívek földje még keményebbre fagyott és hiába csókolgatja
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azt az eljövendő karácsony áldott melegsége. Hová mentek? 
Merre törtettek? Lázasan dolgoznak a gyárak, verejtékesen 
görnyednek az emberek. Csak egy-egy napra van csendesség, 
azután újra megindul a hajrá! Hová mentek, mit akartok? 
Hová megyünk, mit akarunk ?!!

És végigmegy az utcán mindenkit kikerülve életalkony
ban roskadozó lépésekkel egy szegény, megfáradt öregasszony. 
Kevesen látják, de én észreveszem. Két összeszáradt kezével 
magához szorítja azt a kis karácsonyfát, amelyet összerakosga
tott filléreiből vett. Nincsen már senkije sem, csak egy sírdomb 
a temetőben. Mégis vár. Megemlékezik arról, aki eljövendő. 
Készülődik kedves, szorgalmas készüléssel az Úr Jézus foga
dására.

És végigmegy az utón egy másik vándor is. Nem életal
konyban roskadozik. Felette ott ragyog az élet teljességének a 
napja. Hatalmas szál alakja csak úgy duzzad az erőtől. Egy
szerű teveszőr ruha van rajta, mégis nagyobb értéke van az 
örökkévalóság előtt, mint a bíborba öltözött királyoknak. Lépé
sei alatt megremeg a föld és kemény szavára egy egész világ 
felfigyel. Mert több az, mint beszéd és több, mint prédikáció. 
Nekem, valahányszor csak elolvasom, mindig úgy tetszik, hogy 
az egy harangszó. Beharangozás a karácsonyi istentiszteletre.

Nem kérdem többé az emberektől és magamtól sem : hová 
megyünk, mit akarunk ? A lelkem szeretetóvel átölelem azt, aki 
eljött ma is, ebbe a városba is, hogy hirdesse az eljövendő 
boldogságot. Azután azt mondom magamnak és azt mondom 
mindenkinek: nézzetek Rája és hallgassatok a szavára! Hiszen 
ő  azt hirdeti, ami után olyan régen vágyakozunk. Hiszen ő  
azt küldötte hozzánk, akinek a megszületésére várunk. Ha meg
kérdezzük tőle: Uram, hová mégy ?, akkor azt mondja nékünk: 
a Krisztus bölcsőjéhez. És ha könyörögve kérjük utolsó ádventi 
vasárnapunk szent vágyakozásával: Uram, vigyél magaddal, 
hiszen mi is oda akarunk jutni, akkor mint hogyha beszédé
ben összehalmozódnék az egész ádventnek minden értéke, tar
talma és komolysága, felcsendül ajakán a bizonyságtétel.

Hallgassunk erre a bizonyságtevésre és
1. Ismerjük meg azt, aki eljött.
2. Ismerjük meg azt, aki eljövendő.

I.

Ott áll Keresztelő János a békesség és az öröm kapujá
ban, ahová ádvent végére nékünk is el kell jutnunk és prédi
kál mindeneknek, valakik csak hallani akarják az Ő tanítását. 
Hire végigszaladt már egész Zsidóországon és tódultak hozzá 
a kiváncsiak, a vágyakozók, az ellenségek. Mert akkor is csak 
olyanok voltak az emberek, mint amilyenek most: kevesen az 
igazság után vágyakozók, többen a kiváncsiak, még többen az
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ellenségek. Az utóbbiak között látjuk a farizeusok követeit, akik 
odaállanak eléje és uraik parancsolatára tudakozódnak tőle: 
kicsoda vagy te ? És Ő felel csendesen, mégis érthetően: nem 
én vagyok a Krisztus. Hát Illés vagy-e? És monda: nem va
gyok. A próféta vagy-e? És Ő felel: nem!

Mindjobban lehajtja megalázott fejét. Nem. Nem az va
gyok, akinek gondoltok. Egyszerű ember, közületek való ván
dor vagyok. Azután fellobog megalázott lelkében a láng, ame
lyet Isten keze hullatott abba bele: mégis több vagyok, sokkal 
több vagyok, mint ti vagytok! Én kiáltó szó vagyok a pusztá
ban. Egyengessétek az Urnak útját, amint megmondotta Ezsaiás 
próféta.

Hallgassunk Keresztelő János bizonyságtételére és érezzük 
meg annak örökkévaló szent elkötelezését: egyengessétek az 
Urnák útját!

Nem másoknak, hanem magunknak kell egyengetnünk, 
hiszen az ut a miénk lesz, hiszen az áldás az utón keresztül 
mihozzánk jön.

Egyengessétek! Tehát most még nem megfelelő, még nem 
kész. A lehetősége megvan, de nékünk magunknak kell dolgoz
nunk, lemondanunk, verejtékeznünk és imádkoznunk, hogy az 
utat elkészíthessük. A legtöbb ember még bele sem kezdett ebbe 
a munkába. Azt hiszi, hogy azért odaérkezik a bethlehemi böl
csőhöz. A legtöbb ember még csak nem is gondol arra az útra, 
amely most még egyenetlen, göröngyös, bűnök töviseivel, vétkek 
éles köveivel teleszórt, de amelynek tisztának és egyenesnek 
kell lenni ama boldog napon, amikor a lélek végigmegy rajta 
a karácsonyi öröm hófehér ruhájában az Isten Fiának bölcső
jéhez imádkozni.

Egyengessétek az utat. Egy szent és el nem felejthető pa
rancsolat, amelynek betöltésétől függ a mi mostani ádventünk 
értéke és komolysága. Addig nincsen előkészülésünk, hiába is 
mondjuk és hiába prédikáljuk, amíg el nem indulunk a lelkünk 
erős elhatározásával, megújulás után való vágyakozásával, hogy 
egyengessük az utat, az igazi utat, amely összeköti a mennyet 
a földdel, az embereket azzal a Krisztussal, aki eljő, hogy vált- 
ság és üdvösség lehessen mindenek számára, akik Őt várják 
és őbenne hisznek rendületlenül.

Vájjon egyengetjük-e mi az utat és készítjük-e azt az ös
vényt, amelyen át mi is eljuthatunk karácsony boldogságába? 
El lehet-e mondani rólunk, hogy van igazi ádventünk, igazi 
készülődésünk? Olyan ez a föld, mint egy holttestekkel, élet
roncsokkal teleszórt rettenetes csatatér. Itt eltékozolt értékek 
zuhannak bele az örvényekbe, amott életboldogságok oltárai 
omlanak össze. Itt véres karddal jár a győztes, amott véres 
fejjel bukik el a legyőzött. Bölcsők mellett koporsók sorakoznak 
és életörömök himnuszaiba belesír az életfájdalmak szomorú
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akkordja. A lelkekben egyre több lángnak kellene lobognia a 
karácsonyi áldott hajnal felé és imé egyre teljesebb lesz az 
éjszaka és Ígéretek, reménységek egymás után tűnnek el sötét, 
éhes szájában. Mintha egy rettenetes tragédiába rohannánk, 
amelyben beteljesedik a szomorú sors. Csontkarjait kitárja felénk 
a végzet és mi balgatagon sietünk a pusztulásba.

Zúgjon fel Keresztelő János szava és harsogja bele ennek 
az eszét vesztett, bűnökben tobzódó szerencsétlen világnak lelki
ismeretébe: Én vagyok a kiáltó szó, egyengessétek az Urnak 
útját ott a lelketekben. Halljuk meg mi is, akik tétovázva és 
bódultán várjuk az üzenetet és megértve ebből a mi nagy kö
telességünket, fogjuk meg a mi bűnbánatunk acélból készült 
kemény lapátját és ha belesajog is a szívünk, azért csak szórjuk, 
dobáljuk ki onnan a bűn sziklaköveit, a vétek szúró töviseit, 
hogy amikor elindul az Űr, egyenes és tiszta lehessen az útja 
mihozzánk!

H.
De tovább hallatszik a bizonyságtétel és mi megismerjük 

azt is, aki eljövendő.
A követek tovább faggatják Keresztelő Jánost: miért ke

resztelsz tehát, ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem a 
próféta? Felele nékik János: én vízzel keresztelek, de közötte
tek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki én utánam jő, akinek 
én nem vagyok méltó, hogy a saruja szijját megoldjam.

Halljátok-e Keresztelő János szavát? Minékünk is mind
nyájunknak ugyanezt prédikálja. Mennyi mindent tanulhatunk 
az ő bizonyságtételéből!

Bizonyosan eljő az, aki megigértetett. Keresztelő János 
után jön. Az előkészülés után itt lesz az ünnep, ádvent után a 
karácsony, kiáltó szó után az örök isteni Ige, aki testbe öltözik 
és lakozik az Ő övéi között mindenek üdvösségére!

Mennyi igazság van János szavaiban! Egy más evangéli- 
omi helyen olvassuk: „Annak növekednie kell, és énnékem 
alászállanom". Az ádventnek mindinkább el kell mullania és 
mindinkább közelebb kell érnie az igazi karácsonynak. Keresz
telő János szava mindjobban elcsendesedik, Jézus szava mindig 
erősebbé válik. Keresztelő János hallgatói mindig kevesebben 
lesznek és a Krisztust követők tábora mindinkább nagyobbodik. 
Keresztelő János hire mindinkább elhomályosodik és a Krisztus 
dicsősége mindig teljesebb lesz. Keresztelő János minden nap 
jobban a múltté, Jézus pedig lefoglalja a jelent és a jövendőt. 
Mindez pedig azért lesz, mert „annak növekednie kell, nékem 
pedig alászállanom".

.De mindebből kiérezzük-e az igazságot? Nem érhetünk 
oda Jézushoz Keresztelő János nélkül és nincsen karácsony 
ádvent nélkül! Hiába építed a bölcsőt, ha nem egyengeted az
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utat és hiába akarsz ünnepelni, ha nem készítetted el lelkedet 
a méltó ünneplésre! Ha csak külsőség az ádvented, akkor kül
sőség is marad a karácsonyod is és ha nem hallottad a Keresz
telő János szavát, akkor nem érted meg az angyalok nagy 
örömet hirdető karácsonyi boldogsághimnuszát sem.

Értsük meg hát jól János bizonyságtételét. Ma még őt 
kell hallgatnunk. Ma még Ő a mi vezérünk, Ő a mi prófétánk. 
Tanuljunk Őtőle alázatosságot, törödelmet és úgy várjuk a na
pot, amelyet a jó Isten kegyelme reánk virraszt, hogy majd 
akkor a lelkűnkben szülessék meg a mi Megváltónk, aki a jó 
Isten kegyelmét hozza magával a földre.

Nemcsak nékem, nemcsak néktek, hanem ennek a szeren
csétlen, keresztet hordozó nemzetnek is így kell készülnie és 
így kell várakoznia. Csakis így lesz a Krisztus, aki eljövendő, 
ennek a nemzetnek is a Megváltója. így veszi észre ez a nép 
is, hogy a nagy várakozások ideje is elmúlik, könnyes, szomorú 
ádventje mindinkább a múltté lesz és mindig közelebb érzi a 
karácsony boldogságát.

Advent utolsó oltárától a bethlehemi bölcsőig így vándorol
junk. Meglássuk: a lelkűnkben mindig több láng gyulád k i . . .  
őrtüzek és örömtüzek . . .  és elkövetkezik egyszer az Isten ke
gyelméből az a szent pillanat, amikor igaz örömmel énekelhet
jük: boldog örömnap derült ránk, vigadjon szívünk, zengjen 
szánk! Ámen.

Schöck Gyula
püspöki másodlelkész

Fény az éjszakában.
Lukács 2 . 1—11.

Egy képet láttam egyszer, amely a most felolvasott szent 
történetet ábrázolta.

Hegyes-völgyes tájék csillagsátor alatt. Csendes nyáj körül 
elcsendesült élet. A pásztorok közül az egyik karjára fektetett 
fővel alszik gondtalan. Másik félkönyökre támaszkodva méláz. 
Van, aki hátat fordítva a csillagos égnek, felejtve mindent, az 
álmok világába szállt. Csak egy-kettő őrködik a nyugvó tábor 
felett.

A nyíló égből most hatalmas fénysugár hull a földre. 
Amire ráesik, azt megvilágítja és megtölti az ébredés ösztöné
vel. Amit nem simogat végig ragyogó fényével, azon továbbra 
is a tétlen éj homálya marad.

Nyüzsgő táborrá válik a csendes völgy öle, megmozdul a 
nyáj, talpra kél a pásztor, mert égi sugár hullott le rá szent 
karácsony áldott éjjelén.



25

Ez a kép a mi életünk képe. Az isteni akarásnak és az 
emberi életnek örök és soha meg nem szűnő kapcsolatát pél
dázza. Mert a karácsonyi szent történetnek nemcsak költészete, 
hanem igazsága is van. S minket ma inkább az igazsága köt 
le. Mert rajtunk nem álmok, hanem igazságok segítenek.

De hát költészet és igazság nem is zárja ki egymást. Az 
igazság maga a legnagyobb és legszebb költészet. Álom, amely 
után sóvárog a lelkünk. Mese, amelyről egymásnak regélünk.

És a karácsony igazsága éppen az a csodálatosan édes 
szép mese, hogy ahova az égből fénysugár esik, ott a sötétség 
fényességgé, a tétlenség cselekvéssé, az öntudatlan aluvás ön
tudatos életté változik. A keresztyénség fény volt az éjszakában, 
mint ahogyan maga Jézus is fény volt. Az evangélium és an
nak a reformációban kibontakozott diadala sem volt más, mint 
fény az éjszakában. A megtért szívek ébredése is csak fény az 
éjszakában. Ezt a ragyogó fényt vetíti ma ránk a felolvasott 
karácsonyi történet.

1. Nagy szükségünk van nekünk erre a karácsonyi taní
tásra, mert mi ma mind éjszakában járunk.

Gondoljunk csak végig a sok bánaton, mely az utolsó év
tizedeken át, amint a léptek után felszálló por, a szívünkre 
rakódott. Van-e még ember ezen a földtekén, akinek zavartalan 
volna az öröme? Van-e még szív, melynek volna teljes bol
dogsága ?

És ha valakire, mint vándormadár a zöldelő fára, rászáll 
a boldogság szárnyas angyala, csakhamar elriogatja azt róla a 
gond, elveri tőle a szegénység pajzsos embere. Nehéz az élet, 
kimerítő a küzdelem, leverő a harc. Hihetetlen küzködéssel él 
a ma embere. Itt táboroznak körülöttünk a mosolytalan gyer
mekarcok, a koravén ifjak, a kettétört életpályák, a keservek
ben megtört, gondokban összeroskadt szülői szívek.

És mennyien vonszolják a csalódásokban meglankadt lel
kűket, mint kínozó terhet a meghasonlás fájó útjain. Nagy az 
elégületlenség, a megcsúfolt remény, csirájába fúladt bizakodás 
sötét árnyékát hordják egy életen át. És hányán merítenek a 
megálláshoz erőt abból az ösztönös várakozásból, melyről le
mondani n'em tudnak és nem is akarnak, mert az a reménység 
nekik az élet, hogy vagy bennük, vagy körülöttük, de valami
nek történnie kell, ami új mederbe téríti és több fénnyel telíti 
meg az életünket.

Másokon meg az életet veszejtő bűn sötétsége borong. Az 
a lelki sötétség, amely ismeretlen szakadékok felé csalogatja az 
embert. Az a sötétség, mely ráborul a lélek tükörére és meg
mérgezi a gondolkodást, megcsalja a belátást, megvesztegeti a 
lelkiismeretet, megcsúfolja a bölcseséget és elvesztegeti az életet.

Ennek a lelki sötétségnek az árnyéka ül a ma társadalmi 
életén és annak félszeg szokásain is. Ennek a lelki sötétségnek
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megannyi jelensége a kikorrigált arc, a ruhátlan test, a kínál
kozó erkölcs, az eladó becsület, a szemérmetlen önzés.

Mint nemzet is a történelem legsötétebb útjait tapossuk. 
Nemcsak azok miatt a veszteségek miatt, amelyeket siratunk, 
hanem ama bizalom miatt is, amelyet egymással szemben vesz
tettünk el. Mert mi olyan kéjelegve tipródunk egymáson, mikor 
mi rajtunk tipródik az egész világ.

És még az égi fény hordozására és terjesztésére hivatott 
egyházak sem tudnak a gyűlölködés szomorú éjjeléből új és 
fényes nappal világosságára ébredni. Egymásnak a testvéries 
segítése helyett, egymás ítélgetése tölti be az életüket. Nem 
tudnak egymás diadalain és erősödésén örülni, hanem egymás
tól éppen az igazi híveket irigyelik el. És a figyelő világ előtt 
nem a szeretet élő példáiként, hanem a szeretetlen ség villám
szikra szóróiként állanak. A nekik adott és rájuk bízott isteni 
világosságot így változtatják sötétséggé.

Óh, jöjj hát te drága fény a sötét éjszakában! Jöjj kará
csony égi ragyogása! Ébressz új életre minket, Krisztus nyáját, 
hadd legyen már vége a mély alvásnak!

2. Mert fény kell ma nekünk a nagy éjszakában: az evan- 
géliom fénye, Krisztus lelkének örök ragyogása.

Miként a természet, úgy az emberiség életében is vannak 
világos nappalok és homályos éjszakák. De a nappalok nem 
teremtenek új világot, csak fénybe öltöztetik a nagy minden- 
séget. A virág a homályos éjszakában is ugyanaz marad, csak 
a színében, a szépségében nem gyönyörködhetünk. Az égből 
alászálló fénysugár tesz mindent széppé ezen a világon. Amire 
az az égi fénysugár esik, ott élet, szépség, ragyogás és örven
dező boldogság támad. És ha mi ma sötétségben járunk, ha 
lelkűnkön ül az örömtelen bánat homálya, az csak azért van, 
mert nem hull ránk elég sugár az égből. Mesterséges fények 
világát szokta meg a lelkünk, az igazi éltető fény iránt majd
nem érzéketlen.

A mennyei fénysugár neve tépett szíveken megnyugvás 
és vígasztalódás. Csalódott szívekben úgy hívják, hogy remény. 
Bánat éjjelében hánykodó lelkekben megújító hit, éltető bizalom. 
Az elhagyottaknak feléjük nyúló kéz. A gondokkal birkózóknak 
kitartás és türelem. A bűn éjjelében tántorgóknak magáraébre- 
dés és újjászületés. Egymáson tipródó társadalmunk számára 
krisztusi lélek, mely a testvérszeretet gyűlölködést írtó mele
gével tölti tele az emberek szívét. Viszálykodó egyházaknak a 
megértő jóság és a kímélő figyelem köntöse ez az égi fény
sugár, melynek özönében minden templomban egyforma fényes 
glóriával mosolyog felénk az örök jóság felséges Istene!

Szegény magyar hazánk nagy éjszakájába is csak ez a 
Krisztus lelkének égi világossága hinthet ragyogást. Olyan ra
gyogást, melynek fényénél feltárul előttünk az óhajtott jobb
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jövendők útja. Nem csodák és nem véletlenek, nem földi ha
talmasságok kegye, nem fegyverek öldöklése, nem földalatti 
robbanások és földfeletti harcok, hanem egyedül csak a Krisztus 
leikétől megszentelt szívek összetartása, egy célra törő testvéries 
együttmunkálkodása, az evangéliomból merített vallásos hit és 
erkölcs érvényesítése, a közjóért önmagát is keresztre adni ké
pes szeretet diadalra juttatása nyitja majd meg e megvesszőzött 
nemzet előtt a szebb és boldogabb jövendők ma bezárt kapuit.

Hadd gyuljon hát fény a sötét éjszakában! De nem mes
terséges fény pislogó mécsese, melyet kiolt az élet változásának 
egyetlen libbenése. Nem is csak virrasztó lelkek önmagukat 
emésztő pásztortüze. mely kifáradva elalszik s legfölebb ha hülő 
hamu alatt parázslik tovább. Nekünk a világokat legyőzni képes 
apostoli hitnek amaz égi fényére van szükségünk, melyet em
beri bölcselkedések apró mécsesei el nem homályosítanak. Ne
künk a jézusi szeretet isteni ragyogására van szükségünk, melyet 
látványos jótevések színjátéka el nem sorvaszthat, mert az ön
zetlenül segítő jóság áldozataiban diadalmaskodik. Nekünk az 
evangéliomi békesség isteni fényére van szükségünk, mely nem 
válik párává tetszetős szólamokban, hanem ott ragyog a meg
értő türelem cselekedeteiben.

Ez a fény kell nekünk ma életünknek sötét éjjelében. Ez 
a karácsonyi fény, melynek nemcsak költészete, hanem igazsága 
és áldása is van. Álom, amely után sóvárog a lelkünk. Mese, 
amelyről egymásnak regélünk.

Tárjuk fel a szívünket mindnyájan ennek az isteni kará
csonyi fénynek, hadd szálljon be vele lelkünkbe az Istennek 
egyszülött szent fia s hadd induljon nyomában köztünk is, ben
nünk is szebb, ragyogóbb, boldogabb új élet! Ámen.

Dr. Raffay Sándor

Az ige testté lett.
K ará cso n y .

Egy régi-régi nagyhírű szónok: Chrysosthomus, Arany- 
szájú János mondja nékünk prédikátoroknak: Úgy beszélj, hogy 
beszédeddel ne az embereknek, hanem az Istennek tessél. Sze
retném, ha mai beszédem az Istennek tetsző beszéd és mai is
tentiszteletünk tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet lenne. 
De azért — s talán ez szintén nem hiba és vétek — szeret
ném, ha beszédem néktek is tetszene és ha épülnétek e mai 
istentiszteleten. Szeretném, ha meg tudnám erősíteni örömük
ben az örvendezőket, ha meg tudnám vigasztalni a bánkódókat 
és el tudnám oszlatni a kételkedők minden kétségét. Tudom
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azonban, hogy ez nékem, aki 2000 esztendő távlatán át nézem 
a karácsony szent történetét, nem könnyű feladat, hogy ez felül
múlja az én szerény erőmet. S lássátok, ép ezért én ma itt át 
akarom adni a szót olyan prédikátornak, aki ugyan szintén nem 
térdepelt a bethlehemi pásztorokkal a jászolnál, de aki az utolsó 
vacsoránál már ott pihent a Jézus kebeléD, aki úgy csüngött 
teljes életében az Uron, mint mennyasszony a vőlegényén s aki 
Péterrel és Jakabbal és a többi apostollal nap-nap után együtt 
volt vele, mint ahogy mi egykor együtt voltunk, a mi áldott- 
lelkü édesatyánkkal és édesanyánkkal s amint ti özvegyek egy
kor együtt voltatok, a ti feledhetetlen jó hitestársatokkal. Ez a 
prédikátor a magas kom, fehér hajú János apostol.

Mielőtt meghallgatjuk az ő szájából a karácsony szent tör
ténetét, az igaz és teljes megszívlelésre méltó beszédet, szálljon 
fel ünnepi karénekünk, az egek Urának, Istenének trónjához:

Ünnepi karének.
János 1.14.
János apostol írta a felolvasott szent leckét, az az evan

gélista, akinek jelképe a sas. Sas-szárnyakon visz bennünket 
a magasba. Míg Máté Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának nem
zetségfáját felviszi Ábrahámig, Lukács pedig Ádámig, János fel
viszi azt a szentháromságos egy Istenig. 0  ugyanis így kezdi 
evangéliumát: „Kezdetben vala ama ige, és az ige vala az Is
tennél és az ige Isten vala.“

Goethe Faustjában egy megragadó kép lép elénk. Faust 
bibliát vesz kezébe s felüti János evangéliumát. S egyszerre 
csak tanácstalanul vesztegel a tudós doktor és így szól:

„Kezdetben volt az ig e ! " — írva van —
S már itt a kétség! Jé ez csakugyan?
Ige ! e szónak nincs elég nagy súlya,
Le kell biz ezt fordítanom újra."

S próbál fordítani: „Kezdetben volt az ész!“, majd meg: 
„Kezdetben volt az erő!“ s végül: „Kezdetben volt a te tt!“ 
szinte látszik, hogy küzd itt a hit a hitetlenséggel, az igazság 
utáni vágyódás a kételkedéssel. De talán sehol sem ütközött a 
kettő annyira össze, mint ezen igék folytatásában, mintegy ko
ronájában, szent leckénkben, ahol az evangélista azt mondja: 
„És amaz ige testté lett és lakozott mi közöttünk és láttuk az 
ő dicsőségét, úgy mint az Atyának egyetlen egy szülöttének 
dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és dicsőséggel."

„És amaz ige testté lett." Oh, ez édes méz. gyönyörűséges 
illat, jószagu balzsam, vigasztaló evangélium! És amaz ige, az
az a Jézus Krisztus, az Atyának egyetlen egy szülötte, ki tel
jes vala kegyelemmel és igazsággal, testté lett. Tehát nem em
ber, nem angyal, sem angyaloknak fejedelme, nem ez, vagy az 
a  teremtmény, hanem az ige a Jézus, maga az Isten testté lett.
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Hogy az apostol a Jézus Krisztust itt igének mondja, annak 
megvan a maga magyarázata. Az igében kifejezzük gondo
latainkat, érzéseinket, akaratunkat. így Isten is kifejezte Krisz
tusban az ő szent akaratát, az ő legbensőbb érzelmeit, az ő 
legfenségesebb gondolatait. Az igébe sokszor beleöntjük egész 
szívünket. A Krisztusban tárta ki előttünk Isten az ő szívét. 
Amit Krisztus szól és tesz, azt Isten nevében és megbízásából 
mondja és teszi. Ha Krisztust hallgatjuk és ha őt nézzük, tudjuk 
azt, hogy mit mond nékünk az Isten. Ezért mondja János evan
gélista Krisztust az igének.

„És amaz ige testté lett". Micsoda öröm, micsoda ujjongás 
zendült az angyalok közt az égben! Micsoda örömének hangzott 
fel a mennyország boldog lakóinak ajakán. Testté lett az ige! 
János ezt így is mondhatta volna, hogy az ige emberré lett, de 
nem, ő azt írja: „Az ige testté lett!" Mi a test? Az irás azt 
mondja: „Minden test olyan, mint a fű és az embernek minden 
dicsősége, mint a fűnek virága, megszárad a fű és annak virága 
elhull." (Pét. 1 .1—24.) János tehát evvel a szóval „test", rá 
akar utalni az emberi természetnek, melyet Krisztus mi érettünk 
magára vállalt, gyengeségére és elmúlására. Krisztus Urunk 
tehát a bűnös, gyenge, halandó emberi testnek alakjában jelent 
meg, hogy érezhesse a mi nyomorúságunkat, viselhesse a mi 
betegségünket, hordozhassa a mi fájdalmunkat és elszenved
hesse a mi halálunkat és mint Istennek ama báránya, ki elveszi 
a világnak bűneit, feláldozhassa magát mi érettünk. Oh valóban, 
közelebb már nem léphetett, mélyebbre már nem szállhatott le 
hozzánk, jobban már nem tudta megmutatni irántunk való nagy 
szeretetét. Ha egy atya szereti gyermekét, nem tud az a gyer
mek oly mélyen sűlyedni a bűnbe, hogy az a szegény szülő 
megmentésére mindent el ne kövessen. Lássátok, a szeretetnek 
ez a törvénye nem csak az emberben szólal meg, hanem az 
Istenben is. Ezért lett az ige testté, az Isten emberré.

És ezért lakozott a testté, emberré lett ige, Krisztus, mi 
közöttünk. Amiről azok a régi pogányok regéltek, hogy egykor 
az Istenek emberi ábrázatban lejöttek a földre (Apcs. 14. n.) 
és betértek ott Phrygiában Philemon és Baucisnak, egy kegyes 
és vendégszerető házaspárnak a sátorába, amíg Izraelben az 
atyák rég vártak, sok királyok is látni kívántak, az beteljese
dett. És amaz ige testté lett és lakozott mi közöttünk. Krisztus 
Urunk nem volt az első, aki az égből lejött a földre. Az ég 
lakói, Isten angyalai azelőtt is lejártak a földre, hogy büntessék, 
áldják, vigasztalják, gyógyítsák és megszabadítsák az embereket. 
De ők csak jövevények voltak itt. Lejöttek és megint elmentek. 
De amaz ige testté lett és lakozott mi közöttünk. Krisztus Urunk 
egy fedél alatt aludt az emberekkel, egy asztalnál evett, egy 
úton járt, egy csónakban evezett velük. , a bűnt kivéve, hoz
zánk teljesen hasonlóvá lett, úgy hogy 30 éven át jóformán
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senki sem sejtette, hogy honnan jött és kicsoda ő tulajdonkép. 
Lakozott mi közöttünk, nem úgy, mint a világnak hatalmasai, 
kik jólőrzött palotájukban visszahúzódva laknak, hanem mint 
a szegények szegénye, kinek első fekhelye egy szegényes jászol 
volt és akit legelőször egyszerű pásztorok üdvözöltek. Később 
is a vámszedők és bűnösök barátjának nevezték. (Máté 1 1 .19.) 
Lakozott közöttünk, úgy hogy bizalmas bátorsággal oda ültek 
az emberek az ő lábaihoz; Úgy tett, mint az az áldott lelkű jó 
édesapa, aki nem restel leülni gyermekei közé a porba és ked
veskedik, enyeleg, játszadozik velük. És ezt az emberek még 
ma sem felejtették el. Sok helyen megvan az a szép szokás, 
hogy karácsonykor eggyel többnek terítenek, mint amennyien 
az asztalhoz ülnek. A jámbor hit t. i. azt tartja, hogy maga az 
Úr Jézus Krisztus járja végig ilyenkor a városokat és falvakat 
és letelepszik minden ház asztalához. Azért terítenek eggyel 
többnek és azért díszítik a láthatatlan vendég, az Űr Jézus 
Krisztus számára az asztalfőt.

Ama ige testté lett és lakozott mi közöttünk és lakozik 
mi közöttünk ma is, most is az igében melyet odahaza olva
sunk, a templomban hallgatunk, a sakramentumban, melyet 
magunkba fogadunk, a megáldott kenyérben és borban, amely 
drága örökkévaló jókat Ígér nekünk. Ma is csodálatos, meg
foghatatlan módon Jézus lakozik mind ebben:

„E titkot, midőn vizsgálom,
Mély tisztelettel csodálom.
Azt látja benne az elme,
Mily nagy az Isten szerelme." (137. a.)

„És amaz ige testté lett és lakozott mi közöttünk és láttuk 
az ő dicsőségét." Kempeni Tamás „De imitatione Chrisii — 
Krisztus követéséről" írt világhírű könyvében azt mondja: „Nem 
egy ismeretlent jó hire miatt sötétségben világoskodó lámpának 
tartasz addig, amíg távol van, de mihelyt szemed előtt áll, mi
helyt közelről látod, elveszti minden fényét. (34—35.) Igen, az 
emberi nagyság megfordított viszonyban áll az optika törvé
nyével. Szemeink annál kisebbnek látják a tárgyakat, minél 
messzebb vannak azok. Az emberi nagyság pedig annál kisebb, 
minél közelebbről szemléljük azt. Azért mondják, nincs nagy 
ember a saját házi szolgája előtt! Nincs a vitágon olyan nagy 
ember, aki a bizalmas és hosszas együttlétben el ne árulná 
gyengeségeit és gyarlóságait, melyek minden emberrel közösek. 
Csak Jézus Krisztus alakja és személye képez kivételt e tekin
tetben az egész világban. Még bizalmas ismerősei és jó barátai 
sem fedezhetnek fel évek hosszú során át életében egyetlen 
botlást, egyetlen emberi gyarlóságot. Az ő élete nyitott könyv 
volt, amelyből tanítványai csak az ő dicsőségét olvasták ki.

Ne higyjétek, hogy ez vakhit volt. Nem! János azt mondja:
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Mi láttuk az ő dicsőségét. Ne higyjétek, hogy az apostolok min
den kritika nélkül hittek Jézusban. Nem, Tamás csak akkor 
akar hinni, ha látja Jézus kezén a szegeknek helyét és ha az 
ő kezét a Krisztusnak átszegelt oldalába bocsáthatja. De mikor 
azt megtehette, hívő szívvel oda borul az Úr lábaihoz s csak 
ennyit mond: Én Uram! Én Istenem!

Mi láttuk az ő dicsőségét! Nem mindannyian látták az ő 
dicsőségét. A többiek csak azt látták, hogy nem vala néki for
mája, se ékessége és nem vala kívánatos ábrázatja. Az emberek 
között utálatos és megvettetett, fájdalmakkal teljes, beteges és 
olyan vala, mint aki előtt ember elrejti orcáját, „úgy hogy a 
többiek semminek állították és keresztre feszítették őtet“.

K. Híveim! 'Ne tartozzunk ezekhez, hanem keressük az Úr 
dicsőségét az ő igéjében, az ő szentségében. Keressük és meg
találjuk. Ne higyjük, hogy ez a dicsősége csak képzelt dicsőség, 
csak az ő tanítványainak phantáziájában létező dicsőség. Nem, 
azok az egyszerű halászok és vámszedők nem tudnak ilyen 
képzeleti képet megalkotni. Nem tudnak ilyen ábrándért tűrni, 
szenvedni, meghalni. Nem! ilyet nem szabad feltenni ezekről 
az egyszerű, becsületes emberekről és nem szabad mindenek 
előtt feltenni arról az őszhaju, kedves, öreg János apostolról. 
János apostol és mind az ő társai minden kínok és szenvedések 
között megállanak amellett, hogy lehetetlen nem hirdetnünk, 
amit láttunk és halottunk (Apcs. 4 . 20.). Lehetetlen, mert mi lát
tuk az ő dicsőségét, úgy mint az Atyának egyetlen egy szülöt
tének dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Jézus Krisztusnak dicsősége, kegyelemmel és igazsággal 
teli dicsőség. Kegyelem, más szóval bűnbocsánat. Erre van né- 
künk szükségünk. Kegyelem, bűnbocsánat nélkül a legdrágább 
karácsonyi ajándék sem ér semmit sem. Ha pl. ma a lehető 
legnagyobb ajándékba részesülnénk, amit csak el tudunk kép
zelni, ha valaki hírül hozná, hogy Csonkamagyarországból me
gint Nagymagyarország lett, úgy mi mindannyian bizonyára 
újjonganánk örömünkben. De a mi bűnös lelkünket még ilyen 
ujjongó öröm sem vigasztalhatná meg. Mit basznál valakinek, 
ha mind e világot megnyeri is, ha az ő lelke megbüntettetik ? 
Vagy micsoda -váltságot adhat akárki is az ő leikéért?" (Máté 
16.26.) Hála Isten, hogy ma rámutathatunk ilyen váltságra:

„Ez az Úr Jézus, a mi Messiásunk,
Aki által lett bűnünkből váltságunk,
Világosságunk, megigazulásunk,
Boldogulásunk."

Hála Isten, hogy mi tudunk Jézus Krisztus kegyelméről, 
aki a bűnösöket és vámszedőket maga köré gyűjtötte, aki meg
bocsát a bűnös asszonynak, aki megengedte, hogy az áruló 
Judás még ott Gethesemánéban is megcsókolja, aki hóhéraiért
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imádkozik, aki a szegény latornak paradicsomot ígért s aki 
aki nekem és néked is azt mondja: „Bízzál fiam! Bízzál leányom! 
Megbocsátattak a te bűneid!" (Máté 9.2.)

S hála legyen Istennek, hogy ez a kegyelemteljes dicsőség 
egyúttal igazsággal teljes dicsőség is s hogy erről nemcsak 
Lukács evangélista az ő másoktól szerzett értesülései alapján 
vehetünk tudomást a szép karácsonyi evangéliumban, hanem 
a szem- és fültanu János apostol bizonyságtételéből i s : „Amaz 
ige testté lett!"

K. T. Egy világhírű angol történetiró, Carlyle (olv. Karleil) 
írja, hogy édesatyja olyan ember volt, akinek tekintetétől félt 
az egész család. A gyermekek meg éppen rettegtek tőle. Leg
régibb érzésem — így szól — édesatyámról az volt, hogy féltem 
tőle. Egy szép nyári alkonyaikor keskeny pallón mentünk át 
és édesatyám jobbjával átölelt és nagyon gondosan lépegetett 
velem. Alánéztem a szédítő mélységbe s megrendült bennem a 
lélek. D e ugyanakkor valami csodálatos érzés töltötte el szive
met. Ereztem, hogy az édesatyám keze erős és bizton tart, érez
tem, hogy megment minden veszedelem ellen. Nehéz megpró
báltatásokban bizonyára te is sokszor megbizonyosodtál a szent 
Isten szigoráról, de ugyanakkor meggyőződhettél menyei atyád 
hozzád való nagy szeretetéről is. Szeretném, ha János apostol 
ma Iszent leckéje nyomán ma különösképpen megbizonyosodtál 
volna a te mennyei Atyádnak végtelen nagy szereiéről is, s 
ha te is elmondanád: „Láttam az Istent színről-színre, nem 
haltam meg és megszabadult az én lelkem." (Mózes I. 32 : 35.)
Ámen. Ziermann Lajos

soproni lelkész.

A  négy szekér.
 Szilveszter.

Zak. 6 . 1-5. „Felemelém szemeimet 
és látám, hogy íme négy szekér jön 
vala ki két hegy közül és azok a he
gyek érchegyek. Az első szekérben ve
res lovak; a második szekérben fekete 
lovak; a harmadik szekérben fehér lovak; 
a negyedik szekérben pedig tarka lovak,, 
erősek. Megszólalók és mondám az an
gyalnak, aki beszél vala nekem : mik 
ezek Uram ? Az angyal felele és monda 
nékem: ezek az égnek négy szele, jön
nek az egész föld Ura mellett való szol
gálatukból “

Látszólag minden nap egyforma. Huszonnégy órából áll, 
van kezdete, dereka és vége. Változhatik tartalma, más és más 
lehet szava, ajándéka és tanítása, a lényeg mégis ugyanaz:
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kezdődik az első óra első pillanatában és végződik a 24-ik óra 
utolsó pillanatában. Látszólag az alkonyat is mindig egyforma. 
Az ég alja lassan elkomorul. Szürke árnyak vetődnek a földre, 
lassanként megsűrűsödnek s fekete fályolruhába öltözködnek 
fák, házak, távoli hegycsúcsok. De ez az egyformaság csak 
látszólag ugyanaz. Ha szívünkkel nézzük a napokat és másnak 
látjuk mindegyiket. Lelkünk beszél a szürke alkonyattal és 
mindegyik más szavakkal szól hozzánk.

Ma az év utolsó napjától búcsúzunk. Mennyivel többet 
mond, mint a közönséges napok hosszú sora. Ma az utolsó al
konyat beszédét hallgatjuk. Mennyivel megrázóbb és mennyi
vel több bölcseségre tanít, mint a többi alkonyat. Jönnek még 
napok, de azok már nem ehhez az évhez tartoznak. Száll még 
le alkonyat, de az már az új esztendő elfogyatkozó napjainak 
önmagát emésztő füstfelhője.

Ma igazi haloltvirrasztó éjszaka van. Beletekintünk a sö
tétségbe és sejtelmes ködfelhő-paripákon rémalakok suhannak 
felénk: életünk megelevenedő emlékei, lelkiismeretünk feltor
nyosuló vádolásai. Fehérruhás, holthalvány árnyak közelegnek 
felénk: ölelő karunkról leszakadt kedveseink, lelkűnkről porba 
hullott reménységeink.

A legtöbb embernek nem is jelent többet ez a mai nap, 
hanem a gyászolás, halottvirrasztás, újratemetés rettenetes nap
ját. Pedig az évforduló igazi jelentősége nem merül ki egy pil
lanatig tartó megállásban. Kötelességeinket nem merítjük ki egy 
forró könnycsepp szétmorzsolásában, egy visszatekintő, halvá
nyuló emlékezésben s az óesztendő sírjára hullatott néhány 
virágszállal. Ez az év életünk egy kiszakított darabja. Testi és 
lelki életünk egy része. Letűnt napjaiban benne dobog szívem, 
forrongó lelkem, verejtékező munkám és a tovaröppent 365 
napot áthevítő törekvéseim és vágyaim, gyászfátyolba öltöztető 
erőtlenségem, tehetetlenségem, bűneim és csalódásaim. Életem 
egy darabkáját temetem.

De úgy temetkezem, hogy én magam megmaradok. Külső
leg sírba temetek egy esztendőt, de annak lelkét, megterhelve 
búval és örömmel, jóval és gonosszal, örvendetessel és fájda
lommal magammal hozom. Az elmúlt esztendő sírjából fáklya
fényként fellángol jövendőm s a sír mellett állva, elkövetkező 
életem világosságát keresem. Mert úgy teremtette Isten az em
beri lelket, hogy tündérpalotája aranyoszlopu boltívei alatt min
dig koporsó és bölcső állnak egymás mellett. Vasfedelű koporsó, 
melyben élete letört darabjai, lelke roncsai,, vérző szívének 
félbemaradt érzései hevernek egymásra vetve. És mellette arany
ból formált, ezüstfátyollal letakart bölcső áll, melyben álmok, 
kacagások, nagy elhatározások, reménységek és fájdalom-kereszt
fák elhullatott magvai alusznak. Miért látod csak a koporsót? 
Miért nem látod az aranybölcsőt is? Miért beszél neked ez az
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utolsó alkonyat csupán életveszteségekről, fájdalmakról, tova
röppent álmokról és örömökről? Miért nem hallod meg szil
veszter igazi bölcseségét, mely az esztendő sírjától elvezet az 
új esztendő bölcsőjéhez s megtanít múlandóság között meglátni 
a múlhatatlanságot, szétdöntött emberi törekvések felett felis
merni a felemelt örökkévaló isteni kezet?

A próféta csudálatos látomást lát. Két oldalt hatalmas, 
dönthetetlen, hideg és kemény ércfal mered égfelé. A közöttük 
kanyargó úton pedig száguldó lovak patáinak csattogása hali- 
szik. Négy szekér robog el szemei előtt.

Így emelkedik életünk útjának peremén egy hatalmas ke
mény ércfal: Isten akarata. Ez adja meg életünk örök korláto
zását, irányítását és kötelezését. Isten akarata. Robogva robog
nak életünk útján a különböző színű lovak által vont szekerek, 
de élethivatásunk, emberi rendeltetésünk lényegét az fejezi ki 
legvilágosabban, hogy Isten akarata ércfalként emelkedik élet- 
útunk szegélyén. Az egyik szekeret fehér lovak vonják. Köny- 
nyen száguld, mint a könnyűszárnyú szél. Nyíló virágokkal van 
a kocsi díszítve, talán a gyeplőt is virágos folyondár alkotja. 
A másik szekeret tarka lovak vonják, azt mondja az írás : 
„erősek". Nehéz futásu, tagbaszakadt, fáradtságot biró lovak, 
elejétől egészen a végéig egyformán birniok kell a futást. A 
harmadik szekeret veres lovak vonják. Patáik alatt vért izzad 
a föld s perzselő tűzszikrák pattognak. Útjában elhervad minden 
virág és kiszárad a zöldelő pázsit. A negyedik szekeret fekete 
lovak húzzák. Félelmes nesztelenséggel suhan tova s árnyék 
sötétje borul útjára. Fekete lovak fekete szekér előtt s a halál 
tartja csontkezében a gyeplőt.

így vágtat életünk útján a próféta látta négy szekér s 
életútunk peremén így áll mozdíthatlanul Isten akaratának örök 
ércfala.

A próféta akkor látja meg ezt a csudálatos képet, mikor 
felemeli szemeit.

Az életnek különböző nézőpontjai vannak. Nézhetjük az 
életet a maga elszigeteltségében. Tudomásul vesszük örömeit és 
gondját, kötelezettségeit és fájdalmát. Beszélünk örömről, szen
vedésről, szerencséről és szerencsétlenségről. Felsoroljuk csaló
dásainkat, melyekkel az élet, az emberek reánk sújtanak. Ennél 
azonban az élet eseményeit magasabb szempontból is nézhetjük. 
Megkereshetjük az események kapcsolatait s fürkészhetjük az 
azokban mutatkozó törvényszerűséget. Az óév sírjánál is böl- 
cselkedhetünk a letűnt esztendő tanulságairól. Számba vehetjük 
mosolyát és könnyét, simogatását és ökölcsapásait, eredményeit 
és eredménytelenségeit. Megkereshetjük eseményeink kapcsolatát 
is s tanulságunkra megállapíthatjuk azok egymáshoz való viszo
nyát. így is sokat tanulhatunk. Sok fájdalmunk, gyarlóságunk 
és bűnünk forrását megtaláljuk saját magunkban. Keblünkre



35

ütünk s azt mondjuk, hogy máskor másként élünk. De ez még 
mind nem elég! Szemeinket fel kell emelnünk az élet hegy
csúcsai felé, fel egészen az isteni kegyelem magasságáig.

Egészen másnak látjuk életünket, ha Isten kegyelmét nem 
a parancsoló tirannus kegyetlen kényszerítésének nézzük, ha
nem az isteni akaratban megnyilatkozó örökkévaló atyai szere
tetnek. Nem elnyomásunkra és nem is kárunkra állítja életünk 
útjára isteni akaratának ércfalát, hanem javunkra, áldásunkra, 
boldogságunkra és megtartásunkra. Másnak látom életem ese
ményeit. Más fényben ragyog a letűnt esztendő öröme, verej- 
tékes küzdelme, szenvedése, ha Isten akaratának két ércfala 
között látom azt elhelyezve. Másnak látom a halál arcát is, 
mert az is elválaszthatatlan a lelkem boldogságát kereső örökké
való isteni akarattól.

Értsd meg tehát, hogy minden, ami veled történt: Isten 
akaratából történt. Isten akarata pedig mindig csak egyet ak ar: 
megmenteni a lelkedet.

Tanuld meg, hogy az emberi életnek Isten szabta alkotó
részei vannak: öröm, küzdelem, szenvedés és halál. Nem válo
gathatsz. Nem mondhatod: én csak az örömet kérem a magam 
számára! Nem utasíthatod el a küzdelmet és nem kifogásolhatod 
a szenvedést. Nem állhatsz zúgolódva és átkozódva hajlékod 
küszöbén és nem sikolthatod kétségbeesve a halál elé: nem 
adom oda kedvesemet! Az élet minden alkotórésze a te életedé 
is és te az egész életet tartozol elfogadni, úgy amint azt neked 
az Isten adja. Életed útja az Isteni akarat ércfalai közt kanyarog.

Most pedig gondolj vissza az elmúlt esztendő eseményeire. 
Sokszor suhant át életútadon az öröm szekere. Hófehér ló húzta, 
virágokkal volt tele, még a gyeplője is zöld folyondár volt. 
Voltak áldott örömeid, csendes boldogságaid. Házadban találtál 
békességet, lelki megnyugvást és erőt. Szennyes lehetett odakint 
az élet árja, járhattak embertársaid között gonoszak, ellenfelek, 
ellenségek, kicsi házad erős várad volt, melynek oltárán hű 
lelkek tiszta szeretető világított és melegített. Gondolatban fogd 
meg azok kezét, akikre e pillanatban gondolnod kell. Az élet
társ kezét, anyád, apád, testvéred kezét. Amit szóval elmondani 
lehetetlenség, mondja el egy néma kézszorítás, szemeid háladatos 
tekintete és egy égbe röppenő áldó sóhajtás. Sok családba külön 
örömvirágot is hullatott Isten keze. Ártatlan gőgicsélő gyerme
ket helyezett bölcsőbe, vagy iskolás gyermeket küldött el az 
iskolába, konfirmandust állított szent oltára elé, avagy meg
engedte, hogy az ifjú és hajadon szülői áldással elinduljanak 
közös életük, közös boldogságuk útjára. Adott áldást a munká
hoz. Kegyelmével megsokasította fáradozásodat. Megtartotta éle
tedet, egészséget adott, megelégedést, kenyeret, jóelőmenetelt 
biztosított.

Ne mondd, hogy az élet küzdelme nehéz s a verejtékhul
3*
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lás keserű. Ha életútadon állandóan dübörög is a tarka lovak 
által vont nehéz szekér, nem szabad egy pillanatra sem zúgo
lódnod. A szent Isten hivatássá tette számunkra a munkát. Is
teni rendelés az, hogy orcánk verejtékével keressük kenyerün
ket. Nem teher, hanem boldogság, nem átok, hanem ezerszeres 
isteni áldás. A boldog hálaadás örömével inkább köszönd meg 
Istennek, hogy az elmúlt esztendőben adott számodra munkát 
s lehetővé tette, hogy dolgozzál s becsületes munkával maga
dévá tehesd az általa adott mindennapi kenyeret. Gondolj a 
munkátlanok álomkergető aggódására. Családapák, családanyák 
égő szemekkel tekintenek maguk elé. Kínálgatják az élet pia
cán munkabíró, egészséges karjukat, esdekelve ajánlgatják reg
geltől estig való munkaidejüket, de hiába. Hány hajlékban éget 
a kenyértelenség gondja! Hány szívben sikolt a legpanaszo
sabb fájdalom, hogy nem hullathatják orcájuk verejtékét a min
dennapi kenyérért.

Gondold meg mindezt s érezd áldásnak az élet küzdelmét. 
Áldd érte a mennyei Atyát s szívedben keresd meg a szegény 
munkátlanok iránti kötelességedet.

Tudom, hogy életútadon az elmúlt esztendőben is végig
robogott a szenvedés szekere. Veres lovak vonták s keresztek
kel és szúró tövisekkel volt megrakva. Dübörögve száguldott 
életed útján ez a nehéz szekér. Véres könnyet sírtál, reménye
ket temettél, kereszteket hordoztál, féltett vágyaidtól búcsuz- 
gattál.

És jött váratlanul a negyedik szekér is. Fekete lovak húz
ták s a halál csontkeze tartotta a gyeplőt. Hiába védekeztél és 
hiába esdekeltél. Emberi tudomány mellé odaállíthattad az em
beri szeretetet, hasztalanná vált minden, öntestedet is hasztalan 
vetetted volna eléje. Bezárt ajtón és becsukott ablakon is átsu
hant a fekete lovu szekér s mikor tovább ment, nem üresen 
ment, koporsót vitt házadból. Koporsó I Néhány betűből álló 
rövid szócska, mégis világokat rejt magában. Szűkre szabott, 
egyszerű fekvőhely, éppen csak egy emberi test fér el benne 
és mégis magával viszi életünk boldogságát, álmainkat, szívünk 
egy részét. Nehéz szilveszteri búcsuzása van azoknak, kiknek 
az elmúlt esztendő nem hozhatott annyit, mint amennyit elvitt. 
Fekete ruhásán az üresen maradt helyre mered tekintetük. Az 
órák búcsuzkodásában a drága lélek búcsuzását látják s a szil
veszteri szent énekből temetési ének akkordjait hallja ki szívük.

Öröm, küzdelem, szenvedés és halál! Ez a négy töltötte be 
elmúlt esztendői életedet. És most azt mondom: járulj Istenhez 
és köszönj meg neki mindent! Köszönd meg mindazt, amit 
veled az elmúlt esztendőben cselekedett. Köszöneted mértékét 
pedig adja meg az, amit érted cselekedett. Mert csak azt cse
lekedte veled, amit érted kellett cselekednie. Mert nem földi 
életed múlandó örömeit kereste, hanem lelked örök boldogságát.
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Nem is a földre tekintett, hanem a te örökkévalóságodra, melyet 
elkészített számodra szent Fia, a Megváltó Krisztus által. Kö
szönj meg hát a jó Istennek mindent. Örömeidet és csendes 
boldogságodat. Családod áldott békességét, a szeretetet és hű
séget. Köszönd meg mindennapi kenyeredet, dolgozásaidat és 
munkaalkalmaidat. Köszönd meg a munka verejtékét, melyet 
drága harmatként hullatott életboldogságod virágára. A szenve
désért is mondj gyermekszívvel köszönetét. Áldd az Istent ke
resztedért, a megpróbáltatás korbácsütéséért, elrejtett fájdalma
idért és eltitkolt megaláztatásaidért. Ha a halált küldötte el 
hozzád, azért is áldd őt gyermekszívvel. Ne csak a búcsuzás 
szívszaggató keservét nézd, hanem a viszontlátás áldott boldog
ságát is. Ne sírba mélyeszd tekintetedet, hanem arra az arany
fényes útra tekints, melyen Jézus mennybe szállott, hogy meg
mutassa Istenhez szálló lelkünk örök útját.

A próféta látomása szerint angyalajak kérdezi a látomás 
látásakor: mik ezek, Uram? Az angyal pedig így felel: ezek 
az égnek négy szele, jönnek az egész föld Ura mellett való 
szolgálatból.

Minden életjelenségnek Istent kell szolgálnia. A te életed
ben is az öröm, küzdés, szenvedés és halál az örökkévaló Istent 
szolgálják. Örök feladatuk, hogy lelkedet elvezessék Istenhez s 
életedet szent életközösségbe olvasszák Istennel. Nagy rendelte
tésük, hogy életútad ne ingadozzék, ne kanyarogjon jobbra- 
balra a bűn virágos, ingoványos mezőségein, hanem őrizze meg 
Isten szent akaratában kijelölt életirányát.

Mikor erre gondolunk, különös zengést nyer minden egyes 
szavunk. Kérdésekkel telik meg lelkünk s egészen új megvilá
gításban látjuk letűnt életünk eseményeit. Hogyan fogadtad 
ezeket az életeseményeket? Egyszerűen átélted azokat, vagy 
engedted, hogy hassanak lelkedre ? Kénytelen emberszolga ma
radtál velük szemben, vagy pedig királyukká lettél és paran
csoltál nekik?

Felhasználtad-e örömeidet lelked gazdagítására és szeretteid 
boldogítására ? Hálás szívvel elfogadtad-e az Isten által felaján
lott tiszta örömöket? Nem keresled-e az érzékek és érdekek 
világában örömeidet? Megkerested-e lelked igaz boldogságát, 
amit az Isten-megtalálás és a benne élés boldogsága nyújt a 
hívő ember számára ? Gondoltál-e arra, hogy minden boldogság 
eltűnik, csak ez az egy: az Istenben élés boldogsága marad 
meg? Jelentett-e számodra valamit a templom? Meghallottad-e 
a harangszót? Befogadtad-e Isten szent igéjét? Engedted-e, 
hogy kézen fogjon és vezessen az oltárhoz, oltártól az igaz élet 
utján az örökkévalóság felé ? Nem mulasztottál-e el drága alkal
makat lelked megjavítására, életed nemesítésére, az örökké
valóságra előkészülésre ? Küzdöttél a testi életért, de küzdöttél-e 
lelkedért is? Szorgalmatoskodtál a földi élet biztosításáért, de
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szorgalmatoskodtál-e lelked üdvösségéért? Elfogadtad-e a szen
vedés keresztjét és úgy hordoztad-e, mint Isten jóságos akaratát ? 
Tudtál-e tűrni, lemondani, sírni, gyászolni és temetni Istennel 
szívedben? Sírbaszálló szeretteidet a sírnak adtad-e oda, vagy 
pedig visszaadtad Istennek? Örökre búcsúztál-e tőlük, vagy 
pedig érzed, hogy van számukra feltámadás és lehet számatokra 
boldog viszontlátás?

Kérdések, égető nehéz kérdések! Lelked ajtaja előtt állanak 
és zörgetnek. Várakoznak és válaszra várnak. Hajtsd mélyebbre 
fejedet s szilveszter búcsuzásakor mondd halk sóhajtással: én 
Istenem, légy hozzám kegyelmes! Bocsásd meg az elmúlt eszten
dőben elkövetett vétkeimet. Ne vedd számításba sokféle mulasz
tásomat. Ne gyújtsd össze ellened és embertársaim ellen el
követett bűnös cselekedeteimet. Sőt még azt se vedd számba, 
amit saját magam ellen vétkeztem. Borítsd életem bűneire az 
éjszaka sötét halotti takaróját. Nem, inkább borítsd rájuk szere
teted és kegyelmed mindent elfedező szent palástját, hogy hadd 
lépjek át az új esztendőbe atyai irgalmasságod bizonyosságával 
szívemben.

Életútad előtted kanyarog. Nem tudhatod, hogy mi vára
kozik reád a jövendőben. A bizonytalanság sötét éjszakájában 
szunnyad életed. Bizonyos, hogy az új esztendőben is lesznek 
örömeid: sokszorosítsa és áldja meg azokat az Isten. Lesznek 
küzdelmeid: adjon azokhoz atyai jóságából erőt. Lesznek szen
vedéseid is: lehetőleg kevesbítse meg azokat, de mindenképen 
adjon lelket kereszted hűséges hordozásához. Meglátogathat a 
halál is, csak lelket ne vigyen magával örök sírba. Nem tudha
tod, hogy mi várakozik rád az új esztendőben. Soraink meg
ritkulhatnak és nem tudjuk, melyikünknek hangja hiányzik majd 
a legközelebbi szilveszteri szent énekből.

De egyet bizonyosan tudhatsz. Isten szent akarata mellet
ted van és az örökkévaló mennyei Atya szeretető védelmezőn 
rádborul, mint csillagos égboltozat a szilveszteri éjszakára. Mitől 
rettegsz, ha Isten kezét érzed magad felett ? Rohanjon bár éle
tünk újesztendei utján a négy szekér, Isten lelkét érezzük magunk 
felett s boldog hittel megyünk koporsótól a bölcsőhöz. Ámen.

Kapi Béla.
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Lelkipásztori áldás az újesztendö küszöbén.
Újévi.

Jeremiás 6 . 16; Máté 1 1 .2 9 ; Rém. 8 . 13.
Tegnap este egy elhalt esztendő koporsójára borultunk. 

Ezt a ma éjjel 12 órakor lezárt koporsót, amelyben sok min
den hamvad, amit szeretett a szívünk és amelyen ott csillog 
még sok csalódásunknak a keserű könnye, mint egy könnyű 
sajkát elragadja és viszi az örökkévalóság tengerébe az idők 
folyama. Abban a temetkező csoportban, amely tegnap este az 
óesztendő sírjától visszatért, látok embereket, akik boldog szí
vük melegével rebegtek áldást a múlt esztendő emlékére és 
fontak nefelejts-koszorút ennak sírjára, mert nekik ez az esz
tendő csak szerencsét, örömet és boldogságot hozott. Ezek az 
emberek buzgón imádkoznak az újesztendő reggelén: legyen 
az újesztendő olyan, amilyen az óesztendő volt! De olyanokat 
is látok az óesztendő sírjától visszatért emberek között, akik 
sötét keserűséggel dobtak követ a múlt év sírjára, mert az csak 
szerencsétlenséget, vészt és bánatot hozott reájuk. Ezek az em
berek elkeseredve törnek ki az újesztendő reggelén: inkább 
meddő legyen az időnek méhe, mintsem hogy olyan gyerme
kei szülessenek, amilyen te voltál, 1927. esztendő!

Ma egy olyan ringó bölcső fölé hajiunk, amelyet a remény 
és a kétség karja ringat a jövő tengerén és amelyben sorsunk
nak lefátyolozott gyermeke pihen. Nem tudjuk, hogy mit hoz 
reánk az újesztendő — és ez előtt a bizonytalanság előtt nem 
reszket-e meg a szívünk ? Úgy állunk az újesztendő ajtaja előtt, 
mint megannyi kérdőjelek. Sok újévi ajándékot kiosztanak ezen 
a mai napon: hát te, újesztendő, mit hozol minékünk? Meg
marad-e a mi életünk, vagy a szomorúfűznek lombjai hulla
nak-e sírhalmunkra; megmarad-e a vagyonunk és az egészségünk, 
vagy koldusbotot és mankót hozunk egy esztendő múlva ennek 
a templomnak a falai közé? Szeretnénk Prometheusok lenni, 
hogy tüzet hozva le az égből, reászórhatnók azt az újesztendő 
titkainak sötét fátyolára, hogy meggyúlna és elégne ez a sötét 
fátyol és megláthatnék a jövendő titkait! Vagy miért nem lehet 
ma napsugárrá az ember, hogy reásüssön az újesztendő Mem- 
non-szobrára, hogy megszólaljanak a jövendő vidám, vagy gyá
szos hangjai ?! Hiába, a jövendő titkainak lepecsételt ajtaját az 
Isten bölcseségének angyalai őrzik az ő győzhetetlen fegyve
reikkel! Mi, akik ma új számot Írunk a vén idő homlokára, 
csak könyörögni tudunk: ó vén idő, légy olyan, mint az agg 
Simeon: legyen karjaidon az újesztendő az a csecsemő, aki 
Messiásként a boldogság szebb korszakát deríti fel mireánk!
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Ebben a szent órában arról akarok szólani, hogy hogyan 
lehet az újesztendő boldogságunk esztendeje. Három szentírási 
helyet olvastam föl előttetek. Ebben a három szentírási hely
ben benne van, mint a kagylóban a drágagyöngy, hogy hogyan 
lehet az újesztendő a boldogság esztendeje. Mivel én, testvé
reim, boldogságotokat kívánom, ezzel a három szentírási hely- 
lyel kívánok reátok a jó Istentől áldást az újesztendő küszöbén:

Lelkipásztori áldásom az újesztendő küszöbén ez:
1. Legyetek nyugtalanok, hogy nyugodtak lehessetek!
2. Legyetek foglyok, hogy szabadok lehessetek!
3. Haljatok meg, hogy élhessetek!
1. Legyetek nyugtalanok. . .  Hogyan, a nyugalom szelíd olaj

ága helyett a nyugtalanság szúró tövises ágát, a hal helyett a 
kigyót, a napsugár helyett a villámcsapásokkal terhes, komor 
felhőt, az áldás helyett az átkot nyújtom felétek az újesztendő 
küszöbén? És mégis azt mondom: legyetek nyugtalanok!

Van szívünknek igaz, valódi és szent nyugalma. Ha hű
ségesen igyekeztünk betölteni a szent Isten törvényeit, ha lelki- 
ismeretesen igyekeztünk leróni embertársaink iránt a köteles
ségeinket, nyugodt a szívünk, mint a felhőtlen, mosolygó ég
bolt. Ezzel a nyugalommal sugározták át az évszázadok erkölcsi 
homályát a Megváltó és az ő apostolai, ezzel a nyugalommal 
emelkedtek az égig, mint megannyi magas cédrusok, a refor
mátorok és utódaik, a hithősök: egy Húsz János, aki szent éne
ket zengett az égő máglyán, egy Luther, aki sziklaszilárdan 
megállóit a wormsi birodalmi gyűlés fényes gyülekezete előtt 
és a gályarab-lelkészek, akik panasztalan ajakkal fodrozták 
hosszú, nehéz esztendőkön keresztül súlyos evezőikkel a ná
polyi vizeket. De van szivünknek keresztyénietlen, átkos és ör
dögi nyugalma is. Ezzel a nyugalommal veszik kezükbe az em
berek a tolvajlámpát, ha az a kincsek halmazára világít és ez
zel a nyugalommal nézik el a képmutatást és a hazugságot, ha 
az önző érdekeiknek ád gazdag aratást. Ez a nyugalom volt 
az, mely üdvös szigorúságnak merte nevezni azt a párisi vér
nászt, amelyben tízezer-számra mészárolták le a békés polgá
rokat az ő protestáns hitükért és ez a nyugalom volt az, amely- 
lyel egészen kivégeztetésének pillanatáig nyugodt maradt az a 
hírhedt és fanatikus Ravaillac, aki IV. Henrik francia királynak, 
mivel az vallási és polgári szabadságot adott a protestánsok
nak, orozva tőrt döfött a szívébe.

Van-e ebben az újévi gyülekezetben olyan ember, akinek 
ilyen keresztyénietlen, bűnös nyugalom honol a szívében? Ha 
van ilyen ember, hallgassa meg lelkipásztori áldásomat az új
esztendő küszöbén: legyetek nyugtalanok, hogy nyugodtak 
lehessetek! Ha van itt ilyen ember, gyuladjon ki szívében a 
nyugtalanság háborgó érzése, hogy ne ezzel a gonosz nyuga
lommal lépje át az újesztendő küszöbét és égjen ott a szivében
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ez az érzés mindaddig, amíg csak az igaz, valódi és szent nyu
galmat lelkének kincsévé nem tette,! Ha van itt ilyen ember, 
vegye lelkére szentigénk szavait: „Álljatok az utakra, nézzetek 
szét és kérdezősködjetek a régi ösvények felől: melyik a jó ut 
és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek!“

Álljunk meg ma annál a keresztutnál, ahol az óév és az 
újesztendő összetalálkozik, nézzünk szét, kérdezősködjünk azok 
felől a régi ösvények felől, amelyeken a múltban haladtunk és 
a felől a jó ut felől, amelyen járva a bűnös nyugalom helyett 
szent nyugalom tölti el a lelkünket. Tartsunk ma lelkiismeretünk 
itélőszéke előtt számadást a mi erkölcsi életünk fölött, hiszen 
ma, amikor olyan sok anyagi számadás történik, erkölcsi szám
adásnak is kell történnie.

Itt egy tétlen, munkátlan ember áll előttünk, aki a becsü
letes munka jó útja helyett a ravaszság ösvényét járta és ezen 
az ösvényen az álnokság elleplezett tőreiben elejtette a könnyen- 
hívőt, munka nélkül kincseket szerezvén a prédájára kerültek 
vagyonából. Ez a munkátlan, ravasz ember olyan nyugodtan 
és elégedetten tekint vissza az ő múltjára! Milyen átkos és 
kárhozatos ennek az embernek a nyugalma! Ébredj föl, szív
telen vámpírja a társadalomnak, a te kárhozatos nyugalmadból, 
verjen a nyugtalanság ostora, amíg csak meg nem indulsz a 
becsületes munka új utján az újesztendőben és meg nem találod 
azon azt a nyugalmat, amelyet csak a becsületes munka elvég
zésének boldogító érzése szerezhet meg a léleknek!

Amott egy családapa, egy családanya van, akinek olyan 
redőtlen a homloka, mintha családjának őrangyala volna, holott 
a könnyelműség hajóján a bukás örvénye felé evez. Néha meg
szólal szívében a lelkiismeret háborgató szava, hogy mi lesz a 
gyermekeiből, de a szíve háborgó tengerére rögtön ráönti a 
csillapító olajat: aki az égi madarakra gondot visel, majd föl
veszi a gondjukat! Milyen lelketlen ennek az apának és anyá
nak a nyugalma! Riadj föl, könnyelmű szülő, a te bűnös nyu
galmadból, üldözzön gyermekeid ronggyal födött alakja mind
addig, amíg csak reá nem lépsz a könnyelműség régi ösvénye 
helyett a szülői gond jó útjára és meg nem találod azon azt a 
nyugalmat, amely csak a gondos szülők lelkét töltheti el!

Még odább egy olyan embert látok, akinek a kezében a 
múlt esztendőben a mértéktelenségnek az a pohara forgott, 
amelyből csak boldogtalanság és gyalázat ömlött magának és 
családjának fejére. Bár sokszor látta ez az ember neje keserű 
könnyeit és sokszor halottá gyermekei esdő könyörgéseit, a 
mámor poharába temetve azokat, nyugodtan folytatta az ő régi, 
vészes életmódját. Hagyd el, szerencsétlen, bűnös ember, azt 
a régi ösvényt, amelyen utonállója voltál a magad és családod 
boldogságának és ne legyen telkednek nyugalma mindaddig, 
amíg csak meg nem indulsz a jó utón és meg nem találod azon
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azt a lelki békességet, amellyel a mértékletes életet koronázza 
meg az Isten!

És ott van végül egy olyan ember, akinek a lelkét egy 
csöppet sem nyugtalanítja az a gondolat, hogy bár sokszor 
kiáltott feléje a múlt esztendőben a szenvedő közügy, a hazá
nak, a társadalomnak és az egyháznak közjava, fölmutatva előtte 
vérző sebeit és kérve azokra az áldozatkészség gyógyító balzsa
mát, meg sem mozdult, hogy ezeket a vérző sebeket bekötözze. 
Riadj föl, gonosz ember, a te ördögi nyugalmadból, legyen 
nyugtalan az életed mindaddig, amíg csak el nem hagyod a 
múlt esztendő bűnös ösvényét és reá nem lépsz arra a jó útra, 
amelyen járva, nyugalmat csak az talál lelkének, aki a közjó 
munkálásában kifárad!

2. Lelkipásztori áldásom az újesztendő küszöbén továbbá 
ez: Legyetek foglyok, hogy szabadok lehessetek! Hogyan? Én, a 
bilincseiről leoldott evangéliom hirdetője, fogságot kívánok 
tinéktek ? Ne gondoljátok, hogy gyönyörködöm a rabbilincs 
csörgésében és hogy kedves volna annak a babyloni vizeknél 
ülő, fogoly népnek siralma a szívemnek, amely öröme lantját 
szomorúfüzekre függesztve, rabbilincsei mellett kesereg! És 
mégis azt mondom: legyetek foglyok, mert amint a Krisztus 
fogságának láncait hordozom, úgy ezekhez a láncokhoz minél 
többeket kapcsolva látni, boldogsága volna a szívemnek. Ó ha 
riadót tudna zengeni az én gyönge ajkam, amilyent az ég zeng, 
amikor a mennydörgése fölmorajlik, ezzel a riadóval a krisztusi 
fogság láncait terjeszteném! De hogy kép nélkül mondjam meg, 
hogy milyen rabságot kívánok nektek lelkipásztori áldásul az 
újesztendő küszöbén, magának a Megváltónak szavaira utalok: 
„Vegyétek föl az én igámat,. . .  mert az én igám gyönyörűséges 
és az én terhem könnyű!“

Van egy dicső rabság, amelyben békességet és üdvösséget 
érzünk, akár örülni, akár sírni fogunk, akár a jó sors keze áld, 
akár a balsors keze ver bennünket az újesztendőben. Arról a 
rabságról beszélek, amely a kétségek és aggodalmak szélviha
rában hánykodó lelkünket a krisztusi, a keresztyén hit boldo
gító láncaira fűzi. Ezt a rabságot kívánom én nektek lelkipász
tori áldásul az újesztendő küszöbén, mert tudom, hogy azoknak, 
akiknek az Isten szeretetébe vetett hit lakozik a szívében, „ja
vukra szolgálnak mindenek!" Van egy gyönyörűséges iga, en
nek a szent oltárnak a lábainál, amelynek a kijelentett vallás 
örök igazsága: az Isten atyai szeretető képezi azt az oltári 
szentségét, amit ennek az oltárnak építője, a mi Megváltónk, 
az ő szívének drága vérével szerzett és helyezett erre az oltárra. 
Lelkipásztori áldásul azt kívánom nektek, hogy legyetek ennek 
az oltárnak szolgái, vegyétek föl az Isten atyai szeretetébe ve
tett bizalomnak bilincseit, hogy bármit hozzon is reátok az új
esztendő, a sors minden csapásával szemben szabadok lehes
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setek, hiteteknek szemeivel mindig látva azt a jó Istent, aki az 
újesztendőben is mindig veletek lesz és erőt ád nektek bár
milyen sorscsapás elhordozására! Ne menjetek azok után, 
akik el akarnak oldani benneteket a krisztusi fogságnak szent 
láncairól és el akarnak téríteni benneteket Krisztus kijelentései
nek örök igazságaitól! Őrizzétek szíveteket és háziatokat ezektől 
a szabadságot igérő, de a pokol rabságát nyújtó hamis prófé
táktól, akik lelketek üdvösségét fenyegetik pusztulással! Életünk 
és boldogságunk a mi keresztyén hitünkben van. Ha leszórjuk 
hitünk oltáráról mindazt, ami őrangyala volt ifjúságunknak, 
ami boldogítója családi életünknek, ami horgonya lesz hervadt 
korunknak és ami támasza lesz utolsó életharcunknak, — le
söpörve mindezt a hit oltáráról, mi vár reánk, ha nem a kár
hozat rabsága? Lelkipásztori áldásul tehát ezt kívánom az új
esztendő köszöbén: maradjatok meg a keresztyén hit gyönyörű
séges igájában, hogy szabadok lehessetek!

3. Lelkipásztori áldásom az újesztendő küszöbén végül ez : 
Haljatok meg, hogy élhessetek! Éltető eső helyett felhőszakadást, 
élet helyett halált kívánok tinéktek, holott imádságomba kell 
foglalnom a neveteket? Nem lakozik heródesi érzés a szívem
ben, amely halálra keresi azokat a gyermekeket, akik ebben az 
esztendőben fognak belépni az élet ajtaján. Nem óhajtom azt a 
halált, amely siri virágokká változtatta az öröm rózsáit, sem 
azokat a sírhalmokat, amelyek mellett annyi család kötött gyász- 
fátyolt a múlt év napjaiban. És mégis halált kívánok én nektek 
lelkipásztori áldásul az újesztendő küszöbén ? Hogy megértsétek, 
amire gondolok, szentigénk szavait idézem! „Ha test szerint 
éltek meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldök- 
litek, éltek." Ezért mondom: haljatok meg, hogy élhessetek!

Van egy halál, amely életet ád: ha meghalunk a bűnnek. 
Haljatok meg hát a bűnnek; ne induljatok el az új esztendő 
küszöbéről a bűn útlevelével: hamis útlevél az, mert a halálra 
vezet! Halljátok meg az első testvérgyilkosnak a lelkiismeret 
furdalásától remegő szavát: nagyobb az én bűnöm, mintsem 
hogy azt elhordozhatnám, nézzétek Jezábelnak a kiomló vérét, 
Balthazárnak a falon író kéz láttára megrémült tekintetét, vagy 
a tékozló fiú koldusrongyait: mind-mind arról beszélnek, hogy 
ha aranypohárral kínál is a bűn, méreg van annak a pohárnak 
fenekén. De ezek helyett a régen elmosódott képek helyett 
újabbakat is mutathatok: nem látjátok-e mindennap, hogy a 
bűn szerencsétlen áldozatai ott járnak az erkölcsi halottak szo
morú országában? Haljatok meg azért a bűnnek, hogy élhes
setek ! Öldököljétek meg a test cselekedeteit a lélekkel: az Isten 
Szentlelke legyen a tűzoszlop, amely az újesztendő minden 
napján vezető fény 'gyanánt járjon előttetek és a szeretet, az 
önfeláldozás és a hitbuzgóság lelke legyen az a pünkösdi szél, 
amely az újesztendő minden napján megzendül a szívetekben!
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Lelkipásztori áldásul három fegyvert adtam a kezetekbe, 
amelyekkel utat vághattok az újesztendő boldogságához. Ez a 
három fegyver: legyetek nyugtalanok, hogy nyugodtak lehes
setek; legyetek foglyok, hogy szabadok lehessetek; haljatok 
meg, hogy élhessetek. — Amikor IV. Henrik angol királyt meg
koronázták, hármas birodalma jeléül három kardot adtak a ke
zébe. A király azonban felkiáltott: még egy kard hiányzik: a 
Lélek kardja, a Szentírás, pedig e nélkül nem tudok győzelmet 
aratni! Az a három fegyver, amelyet lelkipásztori áldásul ma 
a kezetekbe adtam, mind a Lélek kardja, egytől-egyig a Szent
írás igéje. Hogyha ezt a három fegyvert forgatjátok kezetekben 
az újévben, akkor amint a győzelem reményével indulhattok 
el ma az újévnek küzdelmébe és amint annak minden napján 
diadalmasan harcolhattok, úgy annak az utolsó napjához is 
dicsőség koszorúzta fővel fogtok megérkezni. Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.



Irodalom.
Sallay István : Akié a Fiú, azé az élet

Evangéliumi beszédek. 109 oldal. Szerző kiadása. 1927. 2 P 40 f.
Az egyházi beszédgyüjtemények megjelentetésének, eltekintve esetleges 

személyi motívumoktól, kettős hivatása lehet. A szerző gazdagítani kívánja 
az egyházi beszéd-irodalmat, mely szónoki műfajnak önállóságát nem árt újra 
és újra erőteljesen hangoztatni. Ezeket az egyházi beszéd-köteteket az iro
dalmi kritika mértékével kell mérnünk, ép úgy minf más irodalmi művet. 
A második jogosultság az egyházi beszéd-gyűjtemények gyakorlati felhasz
nálásában rejlik. Elveink és ízlésünk ellenére van ugyan, hogy az igehirdető, 
— ki természetszerűleg saját lelki élményéről és hitéről tartozik bizonyságot 
tenni igehirdető munkájában, — más szerzőnek alkotásaival lépjen a szó
székre. De a valóság mégis az, hogy gyakran találkozunk ilyen esetekkel. 
Az pedig külön szomorúságot jelent, hogy az igehirdetés ezen megoldása a 
prédikálás szintjének emelését jelenti.

Sallay István egyházi beszéd-gyűjteménye mindkét szempont szerint 
megállja helyét. Feltétlenül irodalmi értéket képvisel s gyakorlati felhasz
nálásra is alkalmas.

Közelebb lépve a műhöz, három szempont alkalmazásával kívánom 
irodalmi értékét megállapítani. Az egyházi beszéd-kötettől mindenekelőtt el
várjuk, hogy kikristályosodott, határozott, teljes és egész theologiai világ
nézetet reprezentáljon. Az igehirdető ne pótolja ügyeskedő technikai fordu
latokkal theologiai világnézetének hiányát. Szóval legyen theologiai készült
sége, kidolgozott vallási meggyőződése és pedig nemcsak szétszórtan mutatkozó 
vallási szólamokban, hanem rendszeres felépítettségben.

A második követelésünk, hogy az igehirdetőnek legyen mondani 
valója. Ez legfőképen az ige alkalmazásában, a mostani viszonyok és emberek 
megítélésében, az érvényesítendő igazságok szinezésében, a modern ember 
lelki szükségletének felismerésében mutatkozik. Régi igazságoknak kevés 
változtatással való megismétlése, csakhogy egy új név ellenjegyzésével jelen
hessenek meg, igazán nem ad jogcímet könyv megjelentetésre. A beszéd
gyűjtemény megjelenésének az újszerűség ad jogosultságot.

A harmadik követelés pedig, hogy a beszédek külső formája is irodalmi 
értéket jelentsen. Ezzel tartozik az egyházi beszéd irója az egyházi beszédnek, 
mint irodalmi műfajnak. De tartozik a hallgatóságnak is, mely korunk csiszolt 
esztétikai követelésével, bizonyos igénytámasztással hallgatja az egyházi 
beszédet.

Ez a három szempont külön-külön követeléseket szab az egyházi be
széd írója elé. De egymáshoz való viszonyuk sem közönyös. Ha az egyházi 
beszédírást vegyi folyamatnak tekintenénk, úgy azt mondhatnánk, hogy a 
vegyitési arányszám dönti el az egyházi beszéd jóságát. A theologiai meg
győződés nélküli egyházi beszéd megtagadja származását, lényegét és célját. 
Megszűnik egyházi beszéd lenni. A kizárólagosan vallási világnézetet nyújtó 
egyházi beszéd a maga egyoldalúságában szintén céltévesztetté válik. A kor 
szükségleteihez való alkalmazkodást külső modemeskedéssé tevő egyházi 
szónoklás szintén sok veszedelmet rejt magában. A modem élet és lelki 
feltételek hajszolásában könnyen elvesztik a vallási élet megváltozhatatlan 
alapigazságait. Ugyanígy vagyunk a külső formai követelésekkel. A művészi
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stílus, a színezés, képhasználat gazdagsága, szóval az aesztétikum közt könnyen 
elsikkad a lényeg s a vallási aesztetikumban elvész a vallási ethikum.

Sallay István egyházi beszéd-gyűjteménye meglehetősen kibírja ezen 
nézőpontok alkalmazását.

Szerzőnek van határozott theologiai világnézete. A Megváltó Krisztus 
áll ennek középpontjában és pedig a maga teljes, kiépített megváltói sze
mélyiségében. A tanító, pásztorkodó, csudatévő és szenvedő Jézus vonásai 
mellett erőteljesen kidolgozza a számonkérő és ítéletre jövő Jézus királyi 
vonásait. így azután theologiai világnézete nem nélkülözi a teljességet, sőt 
örvendetesen érvényesül benne a szinte keménységig menő határozottság, 
melyre éppen a mai igehirdetésben feltétlenül szükség van. Az egyházi be
szédekben megvilágított vallási fogalmak is a Megváltó Krisztus személyéből 
erednek. Alaptémája a bűn, bűnbánat, megtérés, kegyelem. Kár, hogy a val
lási fogalmak mélyebb értelmezésétől tartózkodik. Rendesen megelégszik azok 
hirtelen megvilágításával. Pedig éppen a mostani hangulat-vallásosság és 
felületes-lelkiség idejében fontos lenne mélyebb alapozást adni azoknak a 
fogalmaknak, melyek a vallásos élet realitását vannak hivatva biztosítani. 
A bűn gyökerének, lényegének, következményeinek teljesen nyugodt, szinte 
száraz, okfejtő megmagyarázása elsőrendű igehirdetői feladat. Éppen így nem 
elégedhetünk meg a bűnbánat könnyed értelmezésével, hanem lelki elem
zéssel elemeire kell azt szednünk.

Szerző erős lelki kontaktusban áll a modern élettel. Minden beszédé
ben megérezzük, hogy a modern és pedig a városi élet kisértéseinek kitett 
modern ember számára prédikál. Az élet lényegének, különösen pedig kísér
téseinek és veszedelmeinek megítélésén érezzük ezt leginkább. Sokszor meg
lepő érzékkel nyúl bele a problémák tömegébe és rövid néhány mondatban 
a modem élet kórképét tudja megrajzolni. Sok példa közül kiragadom Ninive 
népéről mondott beszédét, melyben örök ismerősünket, rokonunkat, édes 
testvérünket állítja szemeink elé minden bűnével, veszedelmével és kárho
zatával együtt. Vagy ott van karácsonyi beszéde, mely a világ bűnösségének 
megkapó, szinte drámai rajzát mutatja. Meglátásai, gondolatai sok eredeti
séget csillogtatnak.

Beszédeinek külső formája szintén kiváló értéket mutat. A természetes 
művésziesség benyomását kelti. Stílusa folyamatos, minden zökkenés nélküli. 
Kevés szóval sokat mond. Színező jelzőkkel, képekkel pompásan illusztrál. 
Néha történetekkel magyaráz és pedig elég ismeretlen, újszerüen ható tör
ténetekkel, bár azokat nem aknázza ki mindig egyforma ügyességgel. Erő
teljesen, sokszor megrázóan festi a helyzeteket, bár kifejezései némelykor 
elkedvetlenítenek. Általában erős koncessiókat tesz a külső formáknak. 
Aránytalanul több időt áldoz aesztetikai érdeknek, sem mint a vallásos tar
talom kidolgozásának. Ezt az aránytalanságot érthetővé teszi a beszédek nagy 
rövidsége, de semmiesetre sem teszi azt megengedhetővé.

Összefoglalva megjegyzéseinket, azt mondhatjuk, hogy Sallay István 
evangéliumi beszédeiben van határozott érték. Erős vallásos meggyőződés 
kifejezői. Komoly építő erőt képviselnek s építő hatásuk elől nem zárkóz- 
hatik el az olvasó. A 19 beszédet tartalmazó kötetet épen azért nagyon 
melegen ajánljuk tanulmányozásra.

Bereczky Albert: D icsőség Istennek.
Az első országos református nagygyűlés emlékkönyve. 282 oldal. A Hit és 

Szolgálat kiadása, Tahitótfalu. Fűzve 4.56 P, kötve 6 P.
Az emlékkönyv lelkiismeretes hűséggel összeállítja az első református 

nagygyűlés lefolyásának történelmi adatait. Szemeink előtt megelevenednek 
az ünnepi istentiszteletek, különböző vallásos ünnepségek és gyűlések. Azután 
egybegyűjtve megtaláljuk az istentiszteleteken tartott egyházi beszédeket, a 
vallásos ünnepségek előadásait, ünnepi beszédeit, kezdő és záró imádságait.

Czeglédy Sándornak, a Hit és Szolgálat elnökének a megnyitó isten
tiszteleten mondott hatalmas prédikációja valóságos manifesztácló. Gyönyörü
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séges értékkel gazdagít dr. Balthazár Dezső és Ravasz László püspökök és 
Muraközy Gyula kecskeméti lelkész igehirdetése, Harsányi Pál, Uray Sándor 
és Göde Lajos bibliamagyarázata.

Az emlékkönyvben a következő nagyon értékes előadásokat találjuk: 
Janka Károly: Isten dicsőségének szolgálata az anyaszentegyházban. Dr. Se
bestyén Jenő: Isten dicsőségének szolgálata a nemzeti életben. Dr. Viktor 
János: Isten dicsőségének szolgálata a gazdasági és társadalmi életben. Dr. 
Vass V ince: Isten dicsőségének szolgálata az egyéni életben. Raoel Allier, 
párisi theol. tanár : A francia protestantizmust megtartó lelki erők. Bereczky 
Albert: Református egyházunk megújhodása az ige és imádság által. Szász 
Károly: A református gondolat, református öntudat. Szabó Imre: Református 
nagygyűlési beszéde.

Végül az emlékkönyv nagyon érdekes tájékoztatót nyújt a magyar 
sajtó hírszolgálatáról.

Az emlékkönyvet nagyon szép és érdekes fényképfelvételek teszik 
változatossá.

A református nagygyűlés emlékkönyve irodalmi és egyházi szempont
ból is gazdagodást jelent. Oly sok kiváló szellemi érték van egybegyűjtve 
ebben a könyvben, hogy lelki gazdagodással olvassuk azt végig. De mint a 
református egyház társadalmi megmozdulása is, a legnagyobb figyelemre 
méltó. Bizonyságot tesz ez az emlékkönyv arról, hogy az 1927. évi május 
havában tartott református nagygyűlés külső méreteiben a legjobban meg
szervezett s a legszebb eredményeket felmutató tömegmegmozduláshoz tar
tozik, de másfelől arról is, hogy a nagygyűlés öntudatos egy háziasságot erő
sítő szellemi tartalma is elsőrangú volt.

Az emlékkönyvet a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Ismertetésre beküldött könyvek:
Marencin: A kereszt birodalma.
Lic. dr. Karrier Károly: Die Vergeltungsgedanke in der Ethik Jesu.
Dr. Karrier K ároly: Pál apostol világnézete.
Gaudi László: A keresztyén vallás a mai szellemi életben.
Knábel Vilmos: A múltból itt maradt árnyak. (Elbeszélés.)
V. Sipos Ida: Az örök nap.
Bakó József: Árva kalászok. (Versek.)
Dr. Vass Vince: A keresztyénség világnézete. I. kötet.
A könyvek ismertetésére visszatérünk.
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Felhívás!
Egy esztendő jóakaratu munkája áll mögöttünk. Nem mi va

gyunk hivatva arra, hogy munkánk felett Ítéletet mondjunk. Nem is 
cselekesszükezt, legalább nem oly módon, hogy elismeréssel koszoruzzuk 
saját munkánkat. Férfias nyíltsággal meg kell azonban mondanunk, 
hogy minden törekvésünkben egyházunk és theolőgiai irodalmunk 
iránt való lelkesedés vezetett. Szerettünk volna többet és nagyobbat 
alkotni, de lépten-nyomon beléütköztünk anyagi erőtlenségünkbe és 
sok munkánkban elgáncsolt az elképzelhetlen nagy közönyösség.

Mielőtt az új esztendő munkáját megkezdenök, nyíltan fel kell 
vetnünk a kérdést: vájjon lelkészt karunk szükségesnek látja-e a 
Lelkipásztor fennmaradását, egyházi érdeknek és ebből folyóan köte
lességnek ismeri-e annak tényleges támogatását? Mert lapunk csak 
akkor állhat fenn, ha előfizetőinek tábora megnövekedik s előfizetői 
előfizetési kötelezettségüknek tényleg és pontosan eleget tesznek. 
Pontatlansággal nem lehet folyóiratot adminisztrálni és künn lévő 
hátralékokkal nem lehet nyomdaszámlákat kiegyenlíteni.

Szerkesztőségünk azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a 
Lelkipásztorra szükség van. Ha nem volna meg, úgy meg kellene 
teremteni. Nemcsak a lelkészi karnak, de egyházunknak is érdeke 
az, hogy az igehirdetés szintjét emeljük, a gyakorlati theolőgiai 
irodalmat gazdagítsuk s számára munkásokat és tehetségeket nevel
jünk. Amennyiben a lelkészi kar zárt sorokban seregei zászlónk alá, 
úgy a gyakorlati theolőgiai munkamezőt erőteljesebb munkálással 
leszünk képesek szolgálni.

Lehetséges, hogy szerkesztőségünkben némi változás áll be, de 
ez semmiképen sem érintené folyóiratunk irányát, nívóját és pro- 
grammját.

Isten gazdag kegyelmét kérjük önzetlen munkálkodásunkra s 
kérjük ahhoz lelkésztestvéreink odaadó támogatását.

A Lelkipásztor szerkesztősége.


