
 
A mintakeresztyén. 

Titus.
Pál legismertebb munkatársa. Ismeretségét azonban csak 

annak a külső ténynek köszönheti, hogy levelet intézett hozzá 
Pál s így a biblia könyveinek névsorában megtanulják nevét 
az emberek, őróla azonban keveset tudnak. Ennek egyik oka 
az is, hogy az Ap. csel. hallgat róla s hogy ahol a bibliában 
előfordul, ott is úgy fordul elő, hogy nem alkalmas a közölt 
adat teljes életrajz kidolgozásához. Négy levél közöl róla adatot: 
Gál., II. Kor., Titus és II. Tim. Mindegyik más helyen mutatja 
be az életét: Jeruzsálem, Korinthus, Kréta és Dalmácia.

Először Gál. 2, 1—5-ben szerepel. Pál első és 2. hittérítő 
útja között a jeruzsálemi zsinaton tűnik fel (52. Kr. u.). Itt any- 
nyit tudunk meg róla, hogy görög származású. Ez nem azt 
jelenti, hogy Görögországban született, csak azt, hogy a görög 
népből származott s görög volt az anyanyelve. Mivel a  Gál. 
levél úgy beszél róla, mint akit a kisázsiai galáciabeliek jól 
ismernek, valószínű, hogy Kisázsiából származott. Mivel Pál 
Tit. 1, 3-ban igaz hit szerint való fiának nevezi, tehát oly név
vel illeti, melyet csak Timótheusnak és Onesimusnak ad, azaz 
személyes munkája eredményeinek, valószínű, hogy Pál első 
missziói útjának volt a gyümölcse. Titus 2, 15. szerint még 
Krétában is mint ifjú szerepel, valószínűleg tehát nagyon fia
talon kellett megtérnie, ő  tehát Pál első pogány munkatársa. 
Ezért viszi el magával a jeruzsálemi zsinatra is, hogy ott rajta 
bemutassa a pogány missziónak eredményét. Titus tehát egy 
mintául szolgáló keresztyén, bizonyság a keresztyénség igazsága 
mellett. A mintát mindig gyanakodással fogadja az ember. 
A minta ép ezért mindig erősebb bírálat alá esik. Titus meg
állja a helyét. Még a legmegrögzöttebb zsidó keresztyének is 
kénytelenek elismerni, hogy van oly keresztyén, mint ők.

A keresztyénségnek nincs nagyobb problémája, mint az, 
hogy tud-e ily mintakeresztyéneket termelni. Ez a legjobb pro
paganda. A virágvasárnapi hódolatnak is az az egyik magyará
zata, hogy Bethániában ott volt Lázár s az emberek csodá
jára jártak Jeruzsálemből. (János 12, 9—11.)

Miért volt Titus mintakeresztyén?
1. Titus a  békesség  em bere volt. Erről beszél a Kor. II. 

levél (2, 1— 14., 7, 4— 16.). Közben ugyanis eltűnik Titus. Csak 
a 3. missziói út végén lép elő. Kor.-ban bajok támadnak. 
Személyi harcokba fullad bele a keresztyénség. A pártviszályok 
nem kímélik Pál apostolt sem. Mindenféle rágalommal illetik.
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Kétségbe vonják az apostolságát. Miután Írnia kell arról, hogy 
senkitől semmit el nem fogadott (II. Kor. 11, 8.), valószínű, 
hogy még nyerészkedéssel is megvádolták. Pált nagyon bántja 
a  dolog. Az ev. miatt is, de a korinthusiak miatt is, akiktől 
sokat vár (II. Kor. 7, 14.). Négy levelet is ir ebben az ügyben. 
Vesszővel írl I. Kor. 4, 21. Szorongattatás, szívbeli háborgás, 
könnyhullatás közt ír. II. Kor. 2, 4. Efezusból elküldi Timót- 
heust Kor.-ba a dolog rendezésére. (I. Kor. 16, 8—11.), Timót- 
heusnak nem sikerül. Ekkor Titust bizza meg az elmérgesedett, 
a  nem sikerült javítás által még jobban elmérgesedett helyzet 
szanálására. Nagy lelki nyugtalansággal tekint a Titus munkája 
elé. Titus viszi valószínűleg a 3. levelét is. Nem tudja Efezus- 
ban nyugton kivárni a  visszajövetelét. Elibe megy Troásba. 
(II. Kor. 2, 12.). Mikor ott nem találja, ott hagyja a munka- 
alkalmakat s megy elibe Macedóniába. (2, 13.). Itt sincs nyu- 
godalmi. (7, 5.).

Titus örömhírrel jön. Minden rendben. Győztünk! (2, 14.). 
A korinthusiak megtértek. (7, 9.). Szégyenük, amit csináltak 
(7, 11.), kiközösítették a bujtogatót, úgyhogy jó lesz egy kicsit 
mérsékelni az iránta való haragjukat (2, 5—8), vágyakoznak 
az apostol után (7, 7.). Nem győz szavakat találni az örömé
nek kifejezésére (7, 4., 6., 7., 9., 13., 16.).

Ennek a teljesítménynek a mérlegeléséhez nem szabad 
elfelejtenünk, hogy olyat végzett el Titus, mit sem Pál, sem 
Timótheus nem tudott elvégezni . . . .  hogy egy fiatal ember 
végezte el (58 Kr. u.), aki természeténél fogva nem a meg
alkuvás embere . . . , hogy egy reprezentábilis ember végezte, 
akit félelemmel és rettegéssel várnak a hire után (7, 15.) . . . 
és egy Timótheusnál kisebb képességű ember, mert a  Titus 
képességei felől nem olvasunk annyi dicséretet.

Nincs boldogítóbb szolgálat, mint a békecsinálás. Örülnek 
a viaskodó felek, örül a békeszerző (7, 13.)) örül az Isten s 
örül a világ.

2. Titus az  áldozatkészség em bere volt.
A békesség és az áldozatkészség közel áll egymáshoz. 

Mind a kettő szeretet. Az egyik a lelki bajok, a másik a testi 
bajok enyhítésére törekszik.

Ezt a tulajdonságát második korinthusi utján mutatja 
meg. Ugyanazon év őszén még vissza is megy, hogy adomá
nyokat gyűjtsön a judeai éhező keresztyéneknek. Ez különösen 
a lelkén feküdt Pál apostolnak. Erre gyűjt Macedóniában is. 
Annyira felkelti az emberek érdeklődését, hogy az a szegény 
nép nem csak ereje szerint, de ereje felett is ad, sőt könyörög
nek, hogy adhassanak. (8, 1—9.). Kor.-ban is megkezdette már 
Pál ezt a gyűjtést, de az (I. Kor. 16, 1—3.) a  közbejött bajok 
miatt félbemaradt. (I. Kor. 8, 6.) Most Titust kéri meg, hogy 
fejezze be ezt a gyűjtést.

Titus nem gondolkozik azon, hogy diplomatikus-e a ne
hezen megszerzett békességet kockáztatni a zsebek háborga-
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fásával, meg hogy illik-e ez az örök kolduskodás, hanem megy 
örömmel, a maga jó szántából (8, 16— 17.) s oly akarattal, 
hogy Pál abban a levélben, amit vele küld (12, 18.) hamis* 
kásán megjegyzi, hogy reméli, nem fosztotta ki őket Titus.

Nincs boldogítóbb szolgálat, mint az áldozatkészségre 
nevelés, örül, aki kapja, örül, aki adja, de legjobban örül az 
Isten.

3. Titus a  szolgálatkészség em bere volt.
A szolgálatkészség is szeretet. Már az eddigiek is eléggé 

mutatták a Titus szolgálatkészségét. Milyen kényes feladatokra 
vállalkozik! A jeruzsálemi s mindkét korinthusi kiküldetés is, 
nem a kényelmes és dicsőséget hozó, hanem a kényes és 
kockázatos kiküldetések közé tartozott. Ilyen volt a  4. is, a 
krétai. Titus 1, 5. szerint ott működött Pál és Titus. Hogy 
mikor, nem lehet pontosan megállapítani. A 4. hittérítő utón 
nem valószínű. Igaz, hogy akkor elhajóztak azon a tájon s ki 
is akartak ott kötni s áttelelni, de az egész csak terv maradt 
a  vihar miatt (Ap. cs. 27, 7— 13.) Ezt a levelet is a görögor
szági Nikápolyból Írja, egy oly városból, melyről nem tudunk 
az Ap. cs.-ből. Valószínű, hogy Pál kiszabadult egy időre a 
római fogságból s erre az időre esik ez a krétai út. A munkát 
csak megkezdi ott s a befejezést, a munka folytatásáról való 
gondoskodást Titusra bízza. Pedig a krétaiak rossz hírű em
berek (Titus 1, 13.), Titus pedig fiatal (2, 15). 65 őszén történt 
ezen megbízatás. Az a tény, hogy ottmaradt, mutatja, hogy 
ezt is vállalta.

Szolgálatkészségét mutatja, hogy mindig hajlandó műkö
dése gyümölcseinek élvezését feláldozni és tovább menni. 
Krétából is rögtön mennie kell, mihelyt befejezte küldetését. 
Felváltja az apostol s neki mennie kell Nikápolyba.

Szolgálatkészségére jellemző az is, hogy semmi szolgálat 
sem alacsony neki. Ebben a levélben is olyan szolgálatot is 
biz rá Pál, hogy a levél vivőinek ellátásáról is gondoskodjék. 
(3, 13.)

Még egy levél szól Titusról, a II. Timótheus 4, 10 azt 
írja, Titus elment Dalmáciába. Ez a mondat két új szolgálat- 
készségi tényre mutat rá. Ez a levél a  római fogságból íródott 
67, 68 táján. Titus tehát együtt volt Pállal a római fogságban. 
Ez is szolgálatkészség, de az még nagyobb, hogy hajlandó a 
Pál parancsára otthagyni Pált akkor, mikor cserbehagyják az 
emberei, mikor mindenki elmegy mellőle, csak Lukács marad 
vele, mikor tudják, hogy ebből a fogságból már nincs szaba
dulás, mikor maga Pál is sóvárog megértő szívek szeretete 
után . . . elmegy Dalmáciába. A kötelesség nem ismer szenti- 
mentalizmust. Megy. Talán nem is látja többet az apostolt. 
A hagyomány szerint visszavonul Kréta szigetére s mint annak 
püspöke hal meg 94-ben.

Ez a világ a szeretet iránt a legfogékonyabb. Ezt értékelte 
Titusban is. A békesség, áldozatkészség szolgálatkészség mind
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szeretet. Csak az lehet mintakeresztyén, csak az fog Krisztus 
számára eredményes propagandát csinálhatni, aki a  szeretet 
embere.

Advent. Isten azt akarja, hogy dicsősége legyen neki, 
békessége legyen az embernek s tettekben is megnyilatkozó 
jó  akarat a  szenvedőkkel szemben.

Fel tud-e használni engem ebben a  szolgálatban?
Fel tud-e . . . .  mintának?

Tyn.

Suspiriumok.
Advent 1. vasárnapjára.

Rom. 13. r. 1 1 -1 4 .
Bánatos éjjelen, gyötrelmes éjjfelen 

bús lélek kesereg, gyötrött szív megremeg 
a vágyik üdvösségre.

Pírkadó hajnalon, szűrendő nappalon 
szétfoszlik az éjjel s fényt szór a Nap széjjel 

harcos fegyverére.

Harmatos reggelen, dél verőfényében 
ékesen — add — járjak és testi rút vágyak 

bölcs leküzdésére
nyújtsd, Uram, kezedet, sugárzó Szeretet, 

lelkem hű Vezére!
Ámen

Advent II. vasárnapjára.
Róma 15. r. 4— 13.

Reménységnek Istene 
szent örömet töltene 
Szent-Lelked mi szívünkbe 
s békességet lelkűnkbe 
hittel, hogyha, Hozzád térnénk 
s reményinkre áldást kérnénk.

Legyen áldva készséged 1 
Ne kövessünk vétséget!
Ki vagy pogány váltsága, 
kinek szíve jósága 
kárhozattól megszabadít 
hallasd, hallasd szent szavaid!

Ámen.
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Advent III. vasárnapjára.
I. Kor. 4. r. t —5.

Csak lesütött szemmel léphetek feléd; 
csak lesújtó váddal szívemben eléd.

Sáfároddá tettél — hűtelen valék,
reám kincset bíztál, mit számon kér az Ég.

Csak kicsinyes világ, mely meg nem bocsát, 
csak eltörpült lélek, ki rovást hoz át.

Bőkezűen szórni bocsánat szavát, 
szeretettel hintni a  vigasz aranyát. . .

Segíts szólnom: „Bízzál hittel,
— jó  az Isten — fel a  fővel!“ Ámen.

Advent IV. vasárnapjára.
Filip. 4. r. 4—7.

Bánat tengeréből örömöt merítni, 
szelidlelkűséget magasba segítni, 
aggódást szüntetni, háladást zengeni, 
bűntől őrizkedni, vigasztalást nyerni 

segíts meg Jézusunk, 
szentelj meg Krisztusunk!

Ámen.
Karácsony I. napjára.

Tit. 2. r. 11— 15.
Tiszta jóság, Uram, minden szavad, tetted, 

tiszta bölcsességhez gyermekid vezessed, 
tisztán kegyelmedből állhatunk meg csupán, 
tisztán irgalmadból bűnös botlás után, 
tisztán szeretetből Jézus Krisztus által, 
tiszta létére, ki övéinek vállal.
Tisztíts meg, hát, Uram részben és egészben,
„tiszta néped" legyünk szélcsendben s a  vészben!

Ámen.
Karácsony II. napjára.

Tit. 3. r. 4 - 8 .
Keresett az ember évezredek óta, 

mióta a földön vándorútját rótta.
Keresett fü-fában, érzéketlen kőben,
Holdban, csillagokban — hunyókban, kelőkben —, 
keresett az orkán rémes robajában, 
tenger morajában, pacsirta dalában, 
keresett gondolat s művészet ölében, 
föld alatt, föld felett s a levegőégben.

Megtalált végtére jászol bölcsőjében, 
felismert Golgota keresztje tövében 
könnybelábadt szemmel tekintve Jézusra, 
felismerve hol van öröklendő jussa. Ámen.



Karácsonyi követő vasárnapra.
Gál. 4. t . 1 - 7 .

„Abba, Atya!" kiálthat-e 
Föld tévelygő gyermeke, 
meghallod-e, hallgatsz-e rá, 
megnyilhat-e még Ege?

Törvény súlya nehezkszik rá, 
vagy felemel kegyelme 
Jézusnak, ki hangoztatja 
szólítsd: „Abba", mondd: „Atyai"?.

Ámen.

Újév napjára.
Gal. 3. 23—29.

Magunkban megállni, 
magunkért felelni

emelő s rettentő; 
szabadon eljárni, 

ítéletet várni
lobogtat s dermesztő; 

várt küszöbhöz érni 
s belépéstől félni

nyugtató s aggasztó; 
szép reményt idézni 

s ködös tájra nézni
serkentő s marasztó.

Rettentő dermedés, félénk ittmarasztás 
por-mivoltunk lénye, 

emelő lobogás, nyugtató serkentés 
Jézus tette ténye.

Ámen.

Újév napjára.
Mt. 24. 1 2 -1 3 .

Mint hömpölygő folyam iszapterhes árja 
kanyargón évszámra fövényt hord a tájra, 
általzúg éltünkön az idő folyója . . .
Bűniszap szigetén létünket mi ó ja?

Mint életképes mag sívár szigetén bár 
gyökeret ver, kihajt s újabb tavaszt nem vár, 
tökéld e l : élni vágysz s bűn felett megállni — 
magadnak, sokaknak áldásává válni.

Ámen.

Ligeti Ede
•ajókazai lelkész.



Ébresztő hangok.
Advent I. vasárnapjára.

Rém. 13. 11— 14
Három magyar fiú állott a  Németország északi részén 

elterülő Rügen szigetén a „királyi trónus“-nak nevezett magas
laton. A nap felkeltét várták. Körülöttük az éjszaka sötétje, 
alattuk, előttük a végtelen tenger nyugodott. Múlnia kellett az 
éjszakának, közelednie a hajnalnak. Egyszerre a láthatár szélén 
derengés támadt. Előbb egy, majd mindig több és nagyobb 
fénysugár vágódott a  tenger sima tükrére, végig cikkázott az 
erdőn, ott játszott az ablakokon, fenséges ragyogásban meg
jelent a  Nap, s előtte tovatűnt a sötétség. Megindult az élet, 
ott tündökölt mindig magasabbra lépve a nagy világhódító, a  
Nap. Uralkodott és mégis szolgált. Hatalma alá kényszerítette, 
leigázta a sötétség suhanó árnyait, mindenkihez kedves és 
barátságos volt a köszöntése, a virágok feléje mosolyogtak, a 
fák koronáikat neki ajánlották, a  gyermekek arcán több lett a 
játékos kedv, a  betegszoba bánatos lakójának sápadt arcára 
piros rózsát hintett, amerre csak járt, több lett a  derű, a jókedv, 
a  boldogság, könnyebbedett a teher, szűnt a fájdalom. A Nap 
útja az életnek, az örömnek, a  boldogságnak útja.

Két napot lát az apostol. A természet világának hatalmas, 
gyönyörűséges fényforrását, meg a  lélek világának a természeti 
napnál még sugárzóbb, dicsőségesebb örök napját: Krisztust. 
Ha a természet világának megkapó tüneménye világít, melegít, 
gyógyít, éltet, akkor még több világító, melegítő, gyógyító, éltető 
erőt lát a mennyei jelenségnek, a Krisztusnak a tündöklésében. 
Amaz mégis csak múlandó, de ennek a ragyogása örökkévaló.

Az ádventi harangszóban ébresztő hangok zúgnak a lel
kűnkbe :

elmúlt az éjszaka, 
eljött a  reggel, 
tündököljön a nappal.

1. Az éjszakának jellemzője a sötétség. Az ember ösztön- 
szerüleg irtózik a sötétségtől. Képzelete benépesíti a homályt. 
Mozdulatlan alakok élő formákként mozognak. Nem kellemes 
a  jószándéku embernek a sötét.

Vannak azonban a sűrű homálynak kedvelői. A világos- 
Ságtól irtózó bűnök előjönnek rejtekeikből. Eletelemük a vilá
gosság kerülése. A sötétség a bűnök világa.

A bűnök sötétségében tévelygett az ember. Rémeket látott 
és összerázkódott, ha rájuk gondolt. Vallásosságának alap
motívuma a remegő félelem. A sötétségben nem látta az Isten 
jóságos atyai arcát.

De nem látta a körülötte élő emberek arcán a testvéri 
jóindulat vonásait se. A jószándék mögött ellenséges indula
tokat sejtett. Félénken, bosszúvágytól telten, rosszindulattól 
vezetve bolyongott az ember.

7
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Nem ismerte saját méltóságának magasztosságát se. Va
lami derengett a  lelkében. Az isteni eredet elvesztett paradi
csomának emléke fel-felvillant, de mégis csak homályt, az 
emberi értelem által teljesen be nem világítható sötétséget 
látott maga körül.

Bizony szánalomra, méltó az ember, ha Krisztus nélkül 
tapogatódzik a világban. Értelme, műveltsége s a  lelkiismeretben 
megnyilatkozó jobbik énje magasra emelhet némelyeket, éle
tüket derűssé, cselekedeteiket hasznossá, törekvéseiket érté
kesekké is teheti, de valaminek a hiányát érzik ők maguk is, 
de megérezzük mi kívülállók is.

A lélek éjszakájában ragyoghatnak az eszményiség csil
lagai, a  rokonérzés szelid holdfénye is világíthat, de mégis 
csak éjszaka az, amiben élnek.

Ez az élet azonban már idejét múlta, mert az emberiségre 
reáboruló nagy éjszaka elmúlt.

II. Csodálatosan kifejező a biblia nyelvezete. Az idő tel
jességében küldötte el Isten a földre a  Krisztust. Elhalványult 
a  pásztortűz fénye, amikor a menyei világosság megjelent.

Várta is az emberiség a virradatot. Az éjszakában álmat
lanul vergődő ember nem várja jobban a reggelt, mint a Jézust 
megelőző kor embere várta a sóvárgott jobb időt. A régi po
gány vallások hitelüket vesztették, valami új, rendkívüli kijelen
tést vártak ösztönszerüleg az emberi lelkek. Ennek a leküzd
hetetlen vágyakozásnak adott kifejezést az ókor nagy bölcse: 
Plató, mikor így sóhajtott: Oh, vajha az égiek leszállnának a 
földre és biztos hírt hoznának a túlvilágról I

Ádventi várakozás töltötte el a  zsidó nép lelkét: a  Mes
siás jövetele.

Elközelgetett az idők teljessége, eljött a  csodálatos nap
kelte, megjelent a Krisztus. Ahol járt, oszlott a  sötétség a lel- 
kekből, a hitetlenség, a  vakhit, a  babonás vallásosság.

Üdítő reggelként felfrissítette közelsége az embert. Tanítása 
harmatként hullott a lelkekre, amerre lépett: élet fakadt a nyo
mában, betegek gyógyultak, bűnösök tértek meg. Királyi hiva
tásának tudatára kezdett ébredni az ember. Hitével az Istenhez 
kapcsolódott, akiben a szerető mennyei atyát imádta, szerete- 
tével magához ölelte az embert, s a  testvériség ledöntötte az 
emberi lelkeket elkülönítő korlátokat. Egy új ország polgárává 
avatta az embert, ahol mindenkinek egy a honpolgári kötelessége: 
a szeretet szolgálata.

Felségesen magasztos reggel virradt az emberiségre a 
Krisztus eljövetelében. Az első keresztyének élete olyan szép 
megindulás a hit világosságában, a  sötétség cselekedeteinek a 
leküzdésében. Soha se volt az emberiségnek ilyen szép reggele 1

III. A Jézus napja azonban nem alkonyodhatik be a vir
radattal. A reggeli fénynek a nappal tündöklésébe kell olvadnia. 
A Krisztus világosságának nem csupán az idők teljességében, 
de a lelkek világában kell ragyognia.
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Az volt a reformáció célja is, hogy eloszlassa a Krisztus 

napját elhomályosítani akaró fellegeket. A fellegek szétoszoltak, 
látjuk a Krisztus dicsőséges napját, szent meggyőződésünkké 
érlelődött, hogy nincs az emberiség életében tündöklőbb tanítás, 
mint a Krisztusé, nincs áldásosabb életerő, mint a Jézusé, —• 
de ennek a megállapításánál tovább kell mennünk.

Nem elég Jézust dicsérni, ö t magasztalni, tanítása előtt 
levett kalappal, hódolattal tisztelegni! Jézust követni kell I Apró 
kis cselekedetekből tevődik össze az ember élete, ha a kicsi 
életnyilvánulásokban nem tud megnyilatkozni a hit, akkor hazug 
és hamis a határtalan lelkesedés, üres a hódolat, csalárd a 
vallomástétel.

A szép templomok, az égbe nyúló tornyok csak a Krisztus 
előtt való hideg hódolatról beszélnek, ha az élő hited nem zúg 
az énekben, nem susog az imádságban, ha lelked ki nem tárul 
a  megértő szíveket kereső istenige előtt, sőt a templomi buzgó- 
ságod is hamis ragyogás, ha az otthonodban, az utcán, a hiva
talban, az emberek között nem jársz a Krisztus alázatos, egy
szerű, tiszta lelki ruhájában!

Csak akkor igazi a keresztyén vallásosság, ha az élet a 
tanúbizonysága, csak akkor szép a kér. vallásosság, ha az élő 
hit teljességében mutatkozik.

A világ meghódításához tettek kellenek; a keresztyén 
vallás akkor hódító erő, ha cselekedetekben nyilatkozik.

A keresztyénség krisztusi cselekedetekben akar tündökölni.
A keresztyénség történetében különböző korszakok vannak. 

Egyszer a tanfejlődés volt a  kor jellemzője, máskor a külső 
hódítás. Most a gyakorlati keresztyénség korát kell megvalósí
tanunk. Itt az ideje, hogy az életet hódítsuk meg a Krisztus 
számára. Mint nappal ékesen járjunk . . . Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

Isten ádventi üzenete.
Advent 2. vasárnapjára,

Róm. XV. 4 - 1 3 .

Úgy állok e felolvasott nagyszerű szavak előtt, mintha 
valamely elragadó, de egyúttal hatalmas zeneműnek titokzatos 
akkordjai szállanának felém. Hallgatom, gyönyörködöm benne, 
de teljes élvezetéhez és megértéséhez a felém röppenő hang
hullámokon kívül sok mindenre figyelernmel kell lennem, mert 
e nélkül igazi értékét sohasem volnék képes felfedezni és 
megérteni.

Első pillanatra idegenszerüleg hangzanak e szavak is, 
különösen akkor, ha mellőzve a teljes összefüggést, csak mint 
részletet szemlélem és vizsgálgatom. Ezenfelül még kétszeres
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várakozzással is tekintek a további értékelése felé, mert két
ségtelen, hogy minden szépsége és igazsága mellett is azonnal 
semmiképen sem tudom elképzelni az összefüggést az ádventi 
időszak és e felolvasott igék elhangzott szavai között.

Nem végzünk felesleges munkát tehát, ha a szövegben 
rejlő kincsek megkeresésének megkönnyítésére, mindenekelőtt 
a  római gyülekezetnek helyzetére, belső viszonyaira próbálunk 
némi világosságot vetni.

Rómában, az akkori világ hatalmas fővárosában, az 
első keresztyén gyülekezet megkeresztelt zsidókból alakult. 
Sem Pál, sem közvetlen tanítványa nem alapította. A legen
dák elbeszélései pedig nem lehetnek irányadók. Az így ala
kult zsidó-keresatyén gyülekezetnek azonban számos pogányból 
lett keresztyén, azaz pogány-keresztyén tagja is volt. Idővel ez 
utóbbiak száma annyira megnövekedett, hogy már az apostol 
korában ezek alkották a többséget. A római levél ily össze
tételben találta a gyülekezetét. Már pedig e két irányzat csak 
nehezen szívlelte egymást ős időktől fogva, fajuknál ismeretes 
társadalmi, de egyúttal lelki ellentétek miatt is.

Nagyon nehezen, szinte erőltetve sikerült csak azt a test
véri viszonyt fenntartani, amely pedig a keresztyén gyülekeze
tekben példásan uralkodni szokott, — legalább is abban az 
időben. A faji ellentétek mellett azonban az apostol leveléből 
még egyébb felfogások is megismerhetők, amelyek a szeretet 
és békesség helyett a széthúzást, békétlenséget szították, a 
keresztyén gyülekezet tagjaihoz épen nem méltóan.

A XIV. fejezetből tudhatjuk meg, hogy egyesek hitben 
erőseknek tartották magukat; másokat, mint erőtleneket, lenéz
tek, megvetettek. Egyesek bizonyos napokat különbnek tarta
nak; mások tartózkodnak a húsevéstől. És mindezek a felfo
gások alkalmasak voltak a gyülekezet rendjének és békessé
gének megbontására. Sehol egyetlen ellensége az evangeliom- 
nak a római gyülekezetben; csak tapogatódzó bizonytalanság, 
homályos látás, az erő és önbizalom hiánya, erkölcsi tévedések. 
Ezek ellen fordul az apostol nem a szigorúság vasvesszejével, 
hanem az intés gyöngéd szavaival. Mivel látja, hogy keresz- 
tyénségüknek igazi fundamentuma hiányzik, azért az evangéli
umot ismerteti meg és tárja fel előttük lelki tisztításukra és 
megerősítésükre. Levélalakban küldi számukra hitvallását. Nem 
a  tudósok meghatározása szerinti értelemben vett hit- és erkölcs- 
tani káté ez, hanem az Isten evangéliumának védőirata, amely 
mindezek mellett az újabb gyülekezeti tagok szerzésének szent 
célját is szolgálja.

Amikor pedig a felolvasott szent ige a zsidó és pogány 
keresztyénekből összetett római gyülekezet szeme elé követendő 
példaképül Krisztust állítja, aki életével a gyülekezetnek tagjait 
Istennek egy szívvel és szájjal való dicsőítésére búzdítja azért 
a felbecsülhetetlen ajándékért, amelyet az ő szent Fiában a 
világnak igért, — akkor már hallatszik az ádventi harangok
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örömteljes megcsendülése, amely bennünket is áhítatba ringat 
és az apostol szavain keresztül felénk siet Istennek ádventi 
üzenete, amely

Izraelnek hatalmas Ígéretek beteljesedéséről beszél;
a pogányoknak irgalmasságot hirdet;
nekünk, keresztyéneknek békességes tűrést, vigasztalást, 

reménységet szerez.
I.

A legújabb korszak egyik kiváló külföldi írója közismert 
jeles munkájában ezt írja a zsidóságról: „A héber a népek 
között a legszerencsésebb s a legszerencsétlenebb volt . . . .  
Soha népet Istene még így nem szeretett s ily kegyetlenül 
nem büntetett." Az ókori népek közül Kínának Konfucsével 
az élükön igen tiszteletreméltó erkölcstanítói voltak; Indiának 
vallásos életét Buddha és követői a szigorú aszketizmus szel
lemében irányították; Perzsiának dualisztikus vallásos felfogását 
Kyros nagyszerű rendszerben hatalmas államvallássá emeli; 
Görögországnak megcsodáljuk mély gondolkodású filozófusait, 
ihletett lelkű művészeit; a világuraló Rómának törvénytudói 
szinte halhatatlan alkotásaikkal még ma is uralják a jognak 
birodalmát, — de mindez eltörpül Izraelnek ama kiváltsága 
mellett, hogy e népnek prófétái voltak. Isten leikétől megittasult 
egyének, akiknek szava, ha kell, mennydörgéssé erősödik még 
a hatalmasok, a  népvezérek, a királyok előtt is. De alkalom- 
adtán a szegényeknek vigasztalója, a szomorkodóknak, csüg- 
gedőknek bátorítója, a  sebesülteknek orvosa, a  szolgaságban 
sínylődőknek a nagy szabadulás hirdetője. Nagyszerű sora áll 
előttünk az ószövetség Isten nevében szóló ezen héroszainak! 
Vádló, védelmező, porbasujtó, örömet fakasztó szavaik közül 
ez alkalommal a Messiásra vonatkozó jövendöléseik felé for
dítsuk figyelmünket.

Hatalmas Ígéreteknek emberi értelmet felülmúló titokza
tossága tárul fel az ószövetség lapjain a próféták jóslataiból. 
Világosan,meghatározott ama törzs, amelyből a  Messiás szár
mazik: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyö
kereiből egy virágszál nevekedik." (Esaiás II. 1.) Félreérthetet
lenül megjelölt születési helye: „De te, Efratának Bethleheme, 
bár kicsiny vagy a Juda ezrei között: belőled származik né
kem, aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva 
öröktől van. (Mikeás V. 2.) Békés és hatalmas király lesz: 
„örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! 
íme jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő ; szegény s 
szamárháton ülő." (Zakariás IX. 9). A fájdalmak férfia, aki 
betegségeinket viseli, fájdalmainkat hordozza s megsebesíttetik 
a mi bűneinkért, megrontatik a mi vétkeinkért, békességünknek 
büntetése rajta van és az ő sebeivel gyógyúlunk meg. (Esaiás 
Lili. 3—5). El sem képzelhető dicsőség vár Sionra a Messiás 
eljövetelével.
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Ily messiási remények éltek a zsidónép lelkébeú. Főleg 

a római uralom szenvedésteljes idejében szállta meg a lelkeket 
' a  Messiás utáni hő vágyakozás. Azt kétségtelenül vallották, 

hogy a Messiás csak Dávid családjából, Bethlehemben szület- 
hetik, csak a személyét illetőleg oszlottak meg a vélemények. 
Dávid trónjának visszaállításáról is álmodoztak. Politikai nagy
ságot vártak, akinek első dolga lesz e gyűlölt római uralom 
megszüntetése.

Nem csoda tehát, ha az idők teljességében megjelent 
Messiásról szóló jövendöléseket félreértve, elfordultak tőle. 
Megvetették, megcsúfolták, megfeszítették; földhöz tapadt lelkűk 
nem tudott ég felé emelkedni. Félreértették Isten nagy ígéreteit. 
Isten országa helyett földi érdekekkel teljes birodalomról álmo
doztak, melynek trónusán Izrael új királya ül és előtte hódol 
a föld többi hatalmasa. Csalódottan fordúlnak el az Üdvözítő
től és új Messiást várnak, keresnek a lélek szüntelen nyug
talanságával.

Krisztus halála után egy régi legenda szövődött a  keresz
tyének képzeletében. Ennek elbeszélése szerint, amikor Krisz
tus, vállán a keresztfával elesett, a csúfolódó zsidók közül 
egyik öklével vállaira ütött és rákiáltott, hogy szaporán lépked
jen előre. Erre Krisztus mereven a szemébe nézett és így szólt: 
„Te pedig addig lépkedj, míg vissza nem térek!" Es azóta 
járja is a földet, a neve: bolygó zsidó. Fajának tragédiáját 
jelképezi. Hontalan, fut, keres nyugalmat, új Messiás után ro
han és nincs megállása, pihenése lábainak, békessége lelké
nek, mert a békét megvetette Isten egyszülött fiában, a meg
váltó Jézus Krisztusban. Szomorú sors, szánalmas élet, vak 
botorkálás az élet bizonytalan sötétségében, hátat fordítva Isten 
kinyújtott mentő kezének 1 Isten óvjon minket e nyomorúlt 
tengődéstől. Vigyázzunk azért magunk is: „mert amelyek régen 
megirattak, a  mi tanulságunkra Írattak meg." (Róm. XV. 4.)

II.
íme Istennek ádventi üzenete elmondja, mint adott az ő 

népének hatalmas Ígéreteket; azonban az ígéretek beteljesedé
sének idején megkeményítették szívüket és elfordultak a testet 
öltött ígérettől, a Messiástól.

Akitől azonban Izrael elidegenedett, amikor sötétség bo
rította a földet és éjszaka a népeket. . . eljöttek a világosság
hoz nemcsak a népek, de a királyok is (Esaiás LX. 2—3.), 
és irgalmasságot nyertek fényében.

Azok a jóslatok, amelyek az ószövetségben a Messiás 
eljövetelével kapcsolatban találhatók, nemcsak a zsidóság, 
hanem a pogányság nagy lelki megmozdulásáról is beszélnek. 
Akkor Sión dicsősége öregbedik, remeg és kiterjed szíve, mivel 
hozzáfordul a tenger kincsözöne és hozzá jő a népeknek gaz
dagsága . . .  és az Úr dicséreteit hirdetik. (Esaiás LX. 5—6.) 
A Messiás eljövetele nemcsak a zsidóság, hanem a  pogányság 
reményének és örömének is beteljesedése. A keleti bölcsek
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tisztelgése Jézus előtt azt fejezi ki, hogy a pogányok lelkében 
vágyak, sóvárgások éltek ismeretlen szabadító utón, aki vilá
gosságot gyújt ama lelki sötétségükben, amelybe misztikus kul
tuszaik bizonytalanságai révén jutottak. Mint tévelygő lelkek a 
babonának, varázslásnak, erkölcsi rendszereknek testet és lel
ket tönkre silónyító gyilkos karjaiba hullottak. Szánalmas életük 
irgalomra vért. Ezt az irgalmat azonban csakis Istennek a 
Krisztus által nyújtott szeretetében találhatták meg.

Tisztában volt ezzel Pál apostol is, aki egyszersminden- 
korra szakítani törekedett a keresztyénség első éveiben ural
kodó azon felfogással, hogy keresztyénné csak zsidó lehet. 
Az első század közepe táján Jeruzsálemben tartott apostoli 
gyűlésen meggyőzően fejti ki felfogását a pogányság megtérítését 
illetőleg. Elismerést is aratott és továbbra is a  pogányok meg
mentésén fáradozott, szemben a többi apostollal, akiknek buz- 
gólkodása a zsidóság körében találta meg működési terét. És 
örömmel írja Pál a  rómaiaknak: „A pogányok pedig irgalmas
ságáért dicsőítik Istent." (Róm. XV. 9.)

Alapos megfontolást kíván a pogányság és az Üdvözítő 
viszonya a mi részünkről is, akiknek napjaiban a föld összes 
lakóinak 47%-a még mindig a pogányok hatalmas táborában 
várja a lelki rabságból való szabadulás dicsőséges pillanatát.

Néhány évvel ezelőtt a  Keleti-tenger mellett fekvő Strahl- 
sund városában külmissziói kiállítást rendeztek. Ennek a célja 
abban a nemes törekvésben összpontosult, hogy a német kül- 
missziónak területéről megismertessenek minden olyan dolgot, 
amely a missziónak szolgálatában, vagy esetleges nehézségei
vel útjában áll. Szemléltették nemcsak képekben, hanem való
ságban is a  pogány népek vallásainak szokásait, babonáit, 
eszközeit, bálványait és mindazt, amit a  messze földekről ösz- 
szehozni csak lehetett. Ha valaki megtekintette e kiállítást, 
egész bizonyosan avval a  határozott meggyőződéssel távozott, 
hogy valóban nagy lelki sötétség nyomja földhöz e népeket. 
Szellemi életük szánalmas. Irgalomra vár. Ezt a meggyőződést 
nyerhetjük a misszionáriusok csaknem napról-napra érkező 
tudósításaiból is I

Az ádventi időszak várakozó csendjében meghallom lel
kem mélyéig szálló üzenetét Istennek. Irgalmasságot hirdet ez. 
Világosságot gvújt. Egyszülött szent fiát küldi e világra, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
De hallom a vágyakozó lelkek sóhajtását is : Jertek, mentsétek 
meg lelkeinket I Segítsetek 1 Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőít
sük az Istent és a  mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját I (Róm. 
XV. 6.)

III.
Ha engem Isten a szívekkel való bánás rendkívüli tehet

ségével áldott volna meg, úgy megpróbálnám megfesteni az 
ádvent sokatjelentő, mély gondolatát. A kép egyszerű lenne. 
Egyszerű szobában csak egy édesanyát festenék, aki jó  öreg
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bibliájában olvasgatva áhítatos perceket tölt. Arcáról béke, 
vígasztalás és reménység sugározódnék viasza, mert szent bi
zonysággal hiszi, hogy csendes ádventi várakozása után az 
eljövendő Messiás hozzá is jön. Egész határozottan őhozzá is. 
Ezért vár, hisz és remél oly rendületlenül.

Mily igazi ádvent képe ez! A világ megújulásának kez
dete az imádkozó, bibliás édesanyák tiszta lelkén keresztül.

Ádvent hozhat Izraelnek és a  pogányságnak felbecsülhe
tetlen értékeket. ígérheti a társadalmi és lelki átalakulások 
hosszú, örökbecsű sorozatát, mindezért soha el nem múló hála 
legyen Istennek, azonban a mi szempontunkból csak egyetlen 
kérdés foglalkoztathatja lelkünket: mennyiben halljuk meg kü- 
lön-külön is Istennek egyenesen hozzánk intézett üzenetét? 
Van-e ez ádventben, hacsak néhány csendes pillanat is, amely
ben teljes komolysággal ki merjük mondani ezen, eddig előt
tünk oly idegenül hangzó szavakat: „Szólj Uram, mert hallja 
a  te szolgád 1“ (I. Sám. III. 9.)

Mit várunk az ádventben? Szeretném egyenként megkér
dezni keresztyén testvéreimet: van-e egyáltalában lelkének 
mély, titkos vágyakozása valami után, amit eddig hiába kere
sett és aminek a megtalál hatásáról talán már régen szárnya- 
szegetten lemondott.

Egész bizonyos vagyok benne, hogy a mai siető életben 
e kérdésre sok testvérem megállana, hacsak néhány percre is 
és mosolygó arca komollyá változna, szemeiből a lelki fájdalom 
drága gyöngyei csillognának, reszkető ajaka őszinte vallomásba 
kezdene: elvesztettem lelkem békességét, vigasztalanul járom 
életutamat, félek a reménytelen jövendőtől!

És ha így panaszkodna csüggedő keresztyén testvérem 
bánatos lelke, édes magyar hazám kesergő hű fia, válasz he
lyett elővenném kopott bibliámat, felkeresném benne Pál apos
tolnak a rómaiakhoz írott levelének XV. része 4. és 13. versét, 
elolvasnám előtte, a  többit pedig Istennek mindenható erejére 
bíznám. És hiszem, hogy az ott említett írásoknak vigasztalása 
Isten lelke által meghozná az eddig nélkülözött békességet és 
reménységet.

Mily magasztos hivatás volna ezt beleharsogni újongó, 
isteni ihletettséggel a  békétlenség mai századába! Koldusok 
százada ez, amelyben nemcsak nemzetek, de családok és 
egyének egyaránt elvesztették nyugalmukat, mert a bűn mérges 
kígyója ráfonódott élni akaró lelkűk magasba törekvő szárnyaira.

Mily fel sem értékelhető szolgálatot jelentene a gyász 
feketéjében vígasztalás után szédülő testvéreinknek feltárni a 
vígasztalásnak ez ádventi igékbe rejtett felemelő szavait.

Mily igazi ádventi szolgálatot teljesítene, aki közülünk oda 
lépne az élet reménytelenkedőinek légiója elé és lelkűkbe gyúj
taná a szent bátorság éltető tüzét, amelynek fényénél még a 
túlvilág bizonytalan sötétjében is bátran haladhatnának.
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Ez új ádventben Isten üzen és kérdez tőlünk. Egyszülött 

fiát készül elküldeni hozzánk. Készülünk-e méltón fogadni? 
Odaállhatunk az élethordozók bármely csoportjába. Nem fontos. 
Szegények, gazdagok, boldogok, boldogtalanok, szerencsétlenek, 
csüggedők, bátrak, reménységvesztettek, boldog örvendezők, 
mindegy, de Krisztus elébe kell sietnünk. Hozzánk, éppen mi- 
hozzánk jön. Magához szólít, mint egykor Zakeust. Bizalmasan 
óhajt velünk beszélni. Kérdez s nekünk felelni kell. Ha mi nem 
felelünk, válaszolnak helyettünk könnyeink, nyugtalan, vigasz
talan, reménytelen lelkünk értékes fájdalomgyöngyei. De e ne
héz pillanatokban már érezzük azt a csodálatos erőt, mely 
isteni lényéből felénk sugárzik, hogy „betöltsön minket minden 
örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjünk a re
ménységben a Szentlélek ereje által". (Róm. XV. 13.)

Isten kérdi tőlünk: akarjuk-e ezt? Ha igen, készüljünk 
ez ádventben annak méltó fogadására, aki által e nagy áldás
ban részesülhetünk. Ámen.

Lábossá Lajos
debreceni valléstanér.

Az Úr az én Birám !
Advent 3. vasárnapjára.

I. Kor. IV. 1 - 5 .

Keresztyén Testvéreim 1 Az emlékezetes virágvasárnapi 
bevonulást követő napon, a  kora reggeli órákban Jézus tanít
ványainak kíséretében Betániából visszatér Jeruzsálembe. Út
közben megéhezik s szinte örömmel siet egy utszéli fügefához, 
hogy gyümölcsével éhségét kielégítse. De a fügefán gyümölcsöt 
hiába keres. Haragra gyúlva megátkozza, hogy ne is teremjen 
rajta gyümölcs többé soha. S ime I alig, hogy az Üdvözítő ajkán 
elhangzik a kemény ítélet, a fügefa dús, zöld levelei össze
zsugorodnak s mire a tanítványok feleszmélnek, már csak egy 
elszáradt fa áll a szemük előtt.

A meglepetés, a csodálkozás moraja zúg végig a tanítvá
nyok során! Hiszen bár három esztendő óta szíwel-lélekkel 
szolgálják Mesterüket, bár naponta hallják tanításait s látják 
csodatetteit, — de hogy hirtelen felindulásában kimondott ítélete 
ilyen gyorsan sújtott le arra a fügefára — az előttük mégis 
valahogy érthetetlen volt.

De vájjon azokban a csodálkozó tanítványokban nem 
ismerünk-e rá önmagunkra — Szeretteim? Vájjon mi, akik szin
tén Krisztus tanítványai közé számítjuk magunkat, akik kész
ségesen hisszük, hogy 0  Istennek ama egyszülött Fia, aki még 
a sírból is feltámadott — vájjon hisszük-e, hogy mint ama 
fügefa felett, úgy a mi életünk felett is ítélkezik? Pedig hát 
nekünk talán még több okunk van ezt hinni, mint azoknak a
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tanítványoknak! Előttünk nemcsak egy elszáradt fügefa áll, mint 
bizonyíték, hanem az egész téli álmában szendergő nagy ter
mészet, amely hópehellyel kihimzett ajkaival azt hirdeti nekünk, 
hogy eljön majd a mi telünk is, elszáradnak majd a mi karjaink 
is s miként azt az elszáradt természetet, úgy majd minket is 
be fog takarni a  havas szemfedő, amikor a mi lelkűnknek is 
meg kell jelenni ama örök biró előtt, aki ítéletet tart az élők 
és holtak felett.

Lám ! Pál apostol olvasni tud a természet elszáradt betűi 
közötti Előtte, miként szent leckénkből hallottuk — mellékes 
az emberek Ítélete, mert ő szent meggyőződéssel hiszi, hogy 
csak egy Ítélet van, amelynek az örökélet szempontjából döntő 
jelentősége van életünkre s ez az igazságos Isten Ítélete. És 
mert ezt hiszi, minden gondolatát, szavát és tettét odateszi 
annak a mérlegnek a serpenyőjébe, ami az igazságosan Ítélő 
Isten kezében van. És mert odateszi — élete végén el tudta 
mondani: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé
geztem, a hitet megtartottam s végezetül eltétetett nékem az 
igazság koronája."

El akarod-e mondani — Testvérem — majdan te is ma
gadról? Nos! tedd a te rohanó életed kormánykerekévé azt a 
hitet, hogy a te birád az Űr, aki minden tetted felett ítél s 
akkor ez a hit

I. erőt ad majd neked kötelességeid hű betöltésére,
II. megnyugtat, ha a világ igazságtalan ítélettel sújt és

III. önbirálatod komoly perceiben óvatosságra int.
I.

Keresztyén Testvéreim! „Olybá vegyen minket mindenki, 
mint a Krisztus szolgáit s az Isten titkainak sáfárait", — mondja 
Pál apostol. S ez egyetlen mondata is végtelen sokat jelent 
számunkra, mert ebben az egyetlen mondatban megtalálhatjuk 
az igazi keresztyén életbölcsességet. Az igazi keresztyén élet
bölcsesség ugyanis nem az, amely azt hirdeti, hogy az élet az 
enyém s amíg enyém, addig minden órának leszakítom virágát 
és az utolsó cseppig kiszívom belőle azt, amit nekem nyújtani 
tud. És nem is az az igazi életbölcsesség, amely csak az élet 
kisértéseit és küzdelmeit nézve, megundorodva zárkózik be 
szobája négy fala közé és a kisértésekkel való küzdelem he
lyett csak arra vigyáz, hogy kikerülje őket s lelke tisztán ma
radjon a bűnök sarától.

Az igazi keresztyén életbölcsesség hitvallása e z : Az élet 
nem az enyém, hanem az Istené 1 Én ennek az életnek csak 
szolgája, csak sáfára vagyok! tehát az én hivatásom az, hogy 
ezt az életet a  nagy számadás napján javaiban megsokszorozva 
tudjam visszaadni az örök Gazdának. — Aki ezt a hitvallást 
vallja, az sohasem fog megpihenni a szolgálat és kötelesség
teljesítés mezején. Az nem fog könnyelmű játékot űzni a  földi 
javakkal, tehát azokkal, amelyeket minden pillanatban elveszít-
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hét, a sír szájánál pedig egész bizonyosan elveszti, de nem 
fogja könnyelmű játék tárgyává tenni a  lelkét sem, amit magával 
kell vinnie az örökkévalóságba.

Az élet tehát sáfárkodás az Isten adományaival. Ezekből 
az adományokból az egyik ember többet, a másik kevesebbet 
kap, de mind egy céllal és rendeltetéssel, hogy sáfárkodjék 
velük. Nagy és nehéz feladat ez, hiszen az élet útja telve van 
kísértésekkel, amelyek a hegytetőn álló sátán szavaival hívnak: 
„Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engemet!“ Oh! 
honnan merítsen erőt a sáfár ez ellenállhatatlanoknak látszó 
kísértések ellenében ?

Honnan ? Pál apostolnak a vallomásából: „Az Úr az én 
birám! “ Csak ennek a vallomásnak a hangja legyen erősebb 
lelkűnkben, mint a kisértések szava — akkor nincsen semmi 
b a j! Hiszen az a sáfár, aki tudja, hogy gazdájának a szeme 
folyton rajta pihen — a csábító kisértések szavára nem is tud 
mással felelni, mint a hegytetőn álló Jézus szavával: „Távozz 
tőlem — sátán, mert meg vagyon írva: csak a te Uradat, Iste
nedet imádd és csak neki szolgálj 1“ De az ilyen sáfár felé hiába 
vicsorítják méregfogaikat az élet szenvedései és megpróbáltatá
sai is, hiába próbálja megejteni a halál borzalma is, mert lelké
ben ott cseng a sértetlenséget biztosító varázsige: „Az Úr az 
én birám 1 Atyám — legyen meg a Te akaratod!"

II.
K. T. Bármily hűséggel is munkálkodunk földi sáfárkodá

sunkban, mégis gyakran meg kell ismernünk azt a fájdalmat, 
amit a világ igaztalan ítélete kelt fel szívünkben. Megérezte ezt 
a fájdalmat Pál apostol is, mikor látta, hogy korintusi gyüleke
zete két pártra szakad s az egyik párt a szónoki tehetséggel 
jobban megáldott Apolloshoz csatlakozott. Rezignáltan veti 
papírra sorait: „Rám nézve azonban egészen mellékes, hogy 
ti, vagy más földi biró ítélkezik felettem". Szavaiból kiérzik a 
fájdalom, de csak egy pillanatra, mert pár sorral alább már 
megnyugvással írja: „Az Úr az én birám!" ím e! az a gondolat, 
hogy felette az igazságos Isten ítél, — elveszi fájdalmát a világ 
igaztalan Ítélete miatt. Az az ítélet, ami nem magát az igazsá
got veti a mérlegre, hanem csak a ruhát, amelybe az az igazság 
öltöztetve van — az apostol szemében egyszerre a jelenték
telenség felhőjébe burkolódzik és lelkét visszaringatja a köte
lességét híven betöltő munkás boldog tudatába.

De Pál nem azért mondja, hogy rá nézve mellékes a világ 
ítélete, mintha teljesen megvetné a földi igazságszolgáltatást. 
Nem! ő  csak azt akarja hangsúlyozni, hogy a világ ítélete nem 
olyan biztos alap, amire nyugodtan tudnók reáépíteni az igazi 
keresztyén életet. A világ Ítélete olyan, mint az ingadozó nád
szál, amit ide-oda hajtogatnak a különféle életkörülmények s 
amit könnyen elfogulttá tesz az önzés szele. Annak a világnak 
az Ítélete, amely az Üdvözítőt hozsannával kisérte a szent vá
rosba s pár nappal később mégis keresztfára szegezte őt —
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nem lehet a keresztyén életnek biztos fundamentuma. Ez a 
fundamentum csak az örök és változatlan Isten ítélete lehet!

S ha mi — Szeretteim — erre a fundamentumra építjük 
életünket, akkor mi is nyugodtan fogadhatjuk az ingadozó világ 
igaztalan Ítéleteit. Akkor a gyanúsítások, a rágalmak reánk szórt 
mérgezett nyilai lepattannak rólunk! Akkor ha a világ a mi 
legnemesebb szándékaink miatt is csak halált ordít fejünkre, 
mi félelem nélkül tekinthetünk a felénk áradó gyűlölet szemébe, 
mert tudjuk, hogy az az örök biró, aki megítél bennünket, „ki
deríti majd a sötétség titkait s feltárja szívünk igaz szándékait."

III.
K. T. Nemcsak a világ tud tetteink felett igaztalan Ítéletet 

mondani, hanem mi saját magunk is I Ez a gondolat lebeg Pál 
apostol előtt is, mikor így ír: „Nem vádol ugyan engem a lelki- 
ismeretem, de nem ebben van az én igazságom." Jól tudja az 
apostol, hogy nincs könnyebben befolyásolható biró, mint a 
szív, mikor saját maga felett kell ítélkeznie.

Ha a bennünk tomboló indulatok, a harag, a bosszú, a 
gyűlölet parancsszavára hallgatva vétkezünk, — szívünk oly 
könnyen tud rá mentséget találni s azt mondja, hogy bűnbe
esésünk oka istenadta szerencsétlen természetünk s így nem 
tehetünk róla. Máskor csiszolatlan maradt ösztöneink sodornak 
bűnbe s szívünk így Ítél: „Nem tehettél róla, mert a  természet 
törvényei ellen hiába küzdesz". Majd ismét nehéz életviszonyok, 
körülmények közé jutunk s ott botlik meg lábunk. S szívünk 
megszólal és felment. A körülmények rovására írja bűnünket. 
Istenhez való hűtlenségünket. S ha a lelkűnkben teljesen soha 
el nem némítható bűntudat egy-egy percre felébreszti szívünk
ben a bűnbánatot, az elveszett paradicsom után való szent 
vágyakozást, — akkor szívünk, ez a könnyen megvesztegethető 
biró már jónak Ítél minket, sőt ha még egy-pár jót is teszünk, 
szívünk ítélő szavára hallgatva már azt hisszük, hogy szentek 
vagyunk.

Bizony mi oly szívesen hallgatunk a szívünk ítélő szavára 
és oly könnyen csendül meg ajkunkon a farizeus imádsága: 
„Istenem! hálákat adok neked, hogy jobb vagyok, mint m ás!“ 
Csakhogy az a farizeus megigazulás nélkül tért otthonába! S 
így járunk mi is, ha csak a szívünk ítéletére hallgatunk, ha 
önbirálatunk közben feledjük, hogy minden tettünk felett az 
Isten Ítél. Mert a mi utaink még nem az Isten utai, a mi gon
dolataink nem az ő  gondolatai. Lehet, hogy amit mi önmagunk
ban csak gyengeségnek látunk, az az Ő szemében már nagy 
bűn! Lehet, hogy az a mentség, amit szívünk tetteinkre borít, 
csak egy csalóka ködfelhő, ami az Igazságos Isten ítéletének 
már a lehelletétől is szerte foszlik. De ha önbirálatunk és saját 
magunk megítélésénél is figyelmezünk Pál apostol szavaira: 
„Az Úr az én birám!" — akkor önmagunkkal szemben is 
szigorúbbak vagyunk és a mi szigorú önbirálatunk is hozzá



fog járulni ahhoz, hogy igaz keresztyén életre való törekvésünk
ben kerüljük még a bűnnek a gondolatát is.

Testvéreim I Tegyük életünk zsinórmértékévé az apostolnak 
szent leckénkből kicsendülő ama gondolatát, hogy felettünk az 
Úr Ítélkezik. Ez a gondolat adjon erőt és serkentsen hivatásunk 
hűséges betöltésére, — ez vigasztaljon és bátorítson az igazta
lan szenvedések keresztje alatt, — ez tanítson meg bennünket 
saját magunk igaz megismerésére. Ha így teszünk, akkor éle
tünk Istenben való élet lesz, amely után az örökkévalóságban 
jutalmul elnyerjük az Isten dicséretét. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Miként kell készülnie a keresztyén 
embernek a karácsony ünnepe elé?

Advent 4. vasárnapjára.
Filippi IV. 4—7.

Három nap választ el már csak bennünket a karácsonyi 
szent ünnepektől, amelyeknek eljövetelére és méltó fogadására 
hetek óta készül már minden keresztyén család. A gyermeki 
szivek repeső örömtől dobognak arra a gondolatra, hogy min
den elmúló nappal közeledik a kis Jézuska a maga drága 
ajándékaival, a szülői szívek pedig már előre átélik gyermekeik 
boldog örömét, amelyet az ő megajándékozó szeretetük készít 
titokban számukra.

A karácsony valóban örömünnepe a keresztyén világnak, 
amelyhez hasonló nincs több az egész esztendőben, de igazi 
értéke ennek az ünnepnek csak akkor van, ha azok az érzések, 
amelyeket szíveinkben felkelt, nem múlnak el a  tovatűnő ün
nepnapokkal, hanem maradandóan megmaradnak leikeink mé
lyén, amelyeknek áldását akkor is érezzük, amikor az ünnep 
örömét a hétköznap gondjai váltják fel küzdelemteljes életünkben.

Lássuk azért, hogy
Miként kell készülnie a  keresztyén em bernek a  karácsony  

ünnepe e lé?
1. Szent örömmel,

II. megbocsátó szeretettel,
III. Istenbe vetett bizalommal. 

I.
Az apostol mindenekelőtt arra hív fel bennünket: „Őrül

jetek  az  Úrban m indenkor; ismét m on dom : örüljetek
A karácsony közelségének gondolata örömmel tölti el min

den keresztyén embernek a szívét, lakjék bár alacsony kuny
hóban vagy fényes palotában. De ennek az örömnek csak
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akkor van igazi becse és értéke, ha annak forrása az emberi 
lélek nemes érzéseiből fakad. Ha a mi örömünknek alapját 
önző anyagi érdek képezi, ha csak azoknak az ajándékoknak 
örülünk, amelyekkel minket a szerető szívek megajándékoztak, 
akkor a mi örömünk épen olyan elmúlandó lesz, mint azok az 
ajándéktárgyak, amelyek a karácsony szent ünnepén örömöt 
szereztek szíveinknek. Hol vannak már azok az ajándékok, 
amelyekkel évek előtt ajándékoztak meg bennünket a szerető 
szívek ? Legnagyobbrészt nincsenek már meg, elpusztultak, vagy 
ha megvannak is, örömöt többé nem szereznek szíveinknek.

A mi adventi örömünk csak akkor lehet igazi, ha az Úr
ban örülünk; ha az a tudat tölti el szíveinket boldogító szent 
örömmel, hogy abban a bethlehemi kis gyermekben a mi Meg
váltónk és Üdvözítőnk született meg nekünk, aki azért jött 
erre a földre, hogy minket bűnös embereket megváltson a ha
lálnak hatalmából és részesévé legyen annak az örök boldog
ságnak, amely az Úr igaz híveire a mennyei szent hajlékok
ban vár.

Örüljetek az  Úrban mindenkor, mondja az apostol. Ennek 
a mi örömünknek tehát állandónak kell lennie; tehát nemcsak 
a boldogság verőfényes napjaiban, hanem a bánat és a szen
vedés türelempróbáló nehéz óráiban is örülnünk kell az Úrban; 
sőt akkor kell igazán örülnünk, tudatában annak, hogy nem 
vagyunk elhagyatva, mert van, aki felveszi gondunkat és sze
retettel lehajol hozzánk a mikor a keserűség sötét völgyében 
vonszoljuk az élet nehéz keresztjét. Betegségben, szenvedés
ben,, gyászban és az élet minden megrázó próbáiban örüljünk 
az Úrban, és emelje fel csüggedező lelkünket az a gondolat, 
hogy van nekünk egy Urunk, aki szüntelen velünk van s a 
bánatnak sötét éjjelében felemel és megvigasztal bennünket.

De az igaz keresztyén nemcsak szent örömmel, hanem
II.

m egbocsátó szeretettel is készül a  karácsony szent ünnepe elé.
,„A ti szelídlelküségtek ismert legyen minden em ber előtt 

Az Úr közel!"  mondja az apostol. Isten, a mi jóságos mennyei 
Atyánk, egyszülött fiát adta nekünk, hogy általa megváltson 
minket a bűntől és az örök kárhozattól. Óh milyen határtala
nul nagy az a szeretet, amely meg tudja bocsátani minden mi 
bűneinket és örökéletre méltat. S a mikor a mi Urunk és ki
rályunk kegyelmesen elengedi nekünk tízezer talentomnyi nagy 
tartozásunkat, nem kell-e nekünk is elengednünk felebarátaink 
száz dénárnyi csekély tartozását.

A mi szelídlelküségünknek ismertnek kell lennie minden 
ember előtt, amely kötelességünknek akkor fogunk megfelelni, 
ha szívből megbocsátunk mindazoknak, akik ellenünk vétkez
tek és sietünk velük megbékélni addig, a míg velük egy úton 
vagyunk, tudva azt, hogy a mi mennyei Atyánk is csak úgy 
fog megbocsátani nekünk, ha mi is szívünk szerint megbocsá
tunk az ellenünk vétkezőknek.
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Gondoljunk szünetlenül arra, hogy az Úr közel! Közel 
az ő megbocsátó szeretetével és atyai kegyelmével, ha arra 
méltóknak bizonyulunk, de közel büntető haragjával is, ha 
embertársaink iránt tanúsított szeretetlen magaviseletünkkel 
méltatlanokká tesszük magunkat az ő kegyelmére. A küszöbön 
levő karácsony ünnepe tehát indítson bennünket arra, hogy 
béküljünk meg a mi atyánkfiával, mert csak úgy fogunk ünne
pelhetni igazán boldog karácsonyi ünnepet.

A keresztyén ember végül
III.

Istenben vetett bizalom m al készül a  korácsony ünnepe e lé !
A földi élet tele van gonddal, bánattal, szenvedéssel. De 

bármily súlyosan nehezedik is reánk az Úr látogató keze, nem 
szabad elcsüggednünk, hanem megadással kell hordoznunk a 
reánk mért keresztet, egy percre se feledkezve meg arról, hogy 
egy szerető atya visel gondot reánk, e földön sok gonddal 
küzködő erőtelen gyermekeire. Ami sorsunk Isten atyai kezé
ben van, aki szeretettel vezérli lépteinket akkor is, mikor rögös, 
tövises utakon vezet bennünket, — akkor is, mikor a keserű
ség kelyhét adja kezünkbe és azt fenékig ki kell ürítenünk. 
Az ő jóságában, szeretetében, bölcseségében és hatalmában 
nem szabad kételkednünk. És ha lelkűnkön mégis erőt akarna 
venni a csüggedés, forduljunk bizalommal hozzá, tárjuk fel 
előtte buzgó imában lelkünk minden panaszát és aggodalmát 
és az Úr meg fogja hallgatni lelkűnknek hozzá felszállott min
den könyörgését s a mint eddig megsegített minket minden 
bajainkban és velünk volt életünk minden hányattatásai között, 
úgy velünk marad ezután is atyai kegyelmével, felveszi gon
dunkat és erőt ad nehéz sorsunknak megadással való hordo
zásához.

Bízzunk tehát életünk minden körülményei között az Úr
ban, akkor lesz áldott és boldog a mi karácsonyi ünneplésünk 
is. S akkor „az Istennek békessége, mely minden értelmet felül 
halad, m eg fog ja  őrizni szíveinket és gondolatainkat a  Krisztus 
Jézu sban .“ Ámen.

Liskó Frigyes nyomán:

Sárkány Béla
kecskeméti lelkész.

Karácsony I. ünnepére.
Lukáes 2, 1—14.

Ünneplő kér. gyülekezet! Szent örömérzések között állok a 
karácsonyi jászolbölcső mellett, amelyben a világ Megtartója 
megszületett és hirdetem tinéktek a nagy örömet: ne féljetek 
a  világnak a sorsüldözéseitől, mert megszületett az a Krisztus,

A karácsonyi jászolbölcső.
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akinek a bölcsője megvédelmez titeket! Hogyan, egy parányi 
bölcső lehet az emberiség megvédelmezője ? Igen, egy parányi 
bölcső 1 Ha még egy földi gyermek bölcsője is adhat védelmet 
mennyivel inkább egy isteni gyermek bölcsője!

II. Gottfried, lotharingiai herceg, a 12. század közepén 
meghalt. Nem maradt más örököse, csak bölcsőben ringó, kicsi 
fia. A szomszéd ellenséges népek föl akarták használni ezt a 
kedvező alkalmat és fegyverrel támadták meg a lotharingiai 
hercegséget. A lotharingiai nemesség az ősi tűzhely védelmére 
harcba szállott és a  bölcsőben szunyadó kis trónörököst is 
magával vitte a  harcmezőre. Megkezdődik a csata. A gyermek 
bölcsőjét a  sereg mögött egy dús lombozatu fára kötik föl, hogy 
az ott minden veszedelem ellen védve legyen. Hosszú ideig, 
három napig tart a  küzdelem. A győzelem kétséges, mert több
ször is meginog a lotharingiai sereg. Az azonban, valahányszor 
csak addig a fáig veti vissza az ellenség, amelyen a bölcsőjé
ben szunnyad a kis trónörökös, mindig reátekint és reágondol 
arra a védtelen gyermekre és erre a tekintetre és gondolatra 
új lélek száll b elé je : rettenetes erővel előretör és végül is szét
szórja az ellenséget. — Ha még egy földi gyermek bölcsője is 
adhat védelmet, mennyivel inkább az isteni gyermek bölcsője t

Igaz, nem fényes ruhát hord ez az isteni gyermek, csak 
szegényes pólya a takarója; igaz, nem arany bölcsőben szuny- 
nyad ez az isteni gyermek, csak durván összeácsolt jászolnak 
kemény deszkája a nyoszolyája, de a szegényes pólyába takart 
isteni gyermek nyomorúságos jászolbölcsője is hatalmas védel
mezője az emberiségnek! — Evangéliumunk azt mondja, hogy 
abban a jászolbölcsőben „Megtartó" született.

Fölvetem a kérdést: hogyan lehet a Megtartó jászolböl
csője az emberiség hatalmas védelmezője? Úgy hogy:

A karácsonyi jászolbölcső:
1. A földet és a mennyet összekötő létra; 2. a szegény

ség csapásai ellen oltalmazó bástya  és 3. a  kárhozat mélysége 
fölött az üdvösségre vezető hid l

1. A karácsonyi jászolbölcső a földet és a mennyet össze
kötő létra. Volt idő, amikor közel volt egymáshoz a föld és az 
ég, amikor — hogy úgy mondjam — létra kötötte össze a föl
det és az eget. De a világ, mint a tenger mélységébe lebocsá- 
tott mérőón, a bűn örvényébe merült, az egyes népek és kor
szakok bűnei egyenként tépték le annak a lépcsőnek fokait, 
amelyen az ember az Istenhez emelkedhetett, egyenként tépték 
el a kegyelemnek azokat a szálait, amelyek az embert az Is
tenhez kötötték. Olyan volt az emberiség, mint a léghajóba 
szálló, őrült utas, aki egyenként vágja el a léghajó kosarának 
köteleit és a  mélységbe zuhan. Az ártatlanságban tiszta ősök 
sírja fölött mélyen lent a vétek szennyében állottak az unokák: 
messze-messze eltávozott a menytől a  föld.

És amint az ember elhagyta az Istent, úgy az Isten is 
elhagyni látszott az embert és így végtelen űr tátongott az Isten
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és az emberiség között. Megvolt még az ég, fénylett még a 
menny, de az emberiség nem mert föltekinteni reá, borzadva 
járt-kelt alatta, mint ahogyan a velencei nép borzadva ment 
el hajdan azoknak a termeknek az ajtai előtt, amelyekben éles 
kaszákkal darabolták szét a bűnösöket, — hiszen a mennyet 
itélőteremnek, a menny Urát pedig kegyetlen Jehovának tar
totta, aki megbünteti az atyák vétkeit a  fiákban harmad és 
negyed nemzedékig.

Az emberiség sokszor megpróbálta a tőle eltávolodott ég
hez való fölemelkedést. Az egyes századok nagy bölcsei, a 
lelkűkbe vésett, titkos sejtelemtől vezéreltetve, föl akartak emel
kedni az ég felé és valóban magasra föl is jutottak az isten
keresésben. Egy Sokratesnek, egy Platónak, egy Aristotelesnek 
a munkái mind-mind a földről az égbe fölnyuló szálak voltak, 
de mindhiába: csak olyan volt az ő magasba emelkedésük, 
mint amilyen annak a léghajósnak az emelkedése, aki minél 
följebb száll, annál nagyobb homályt lát maga körül. Az em
beriség sokszor megpróbálta az előle elzárt menny ajtajának 
a kinyitását. Az egyes népek először állatokat, azután embe
reket áldoznak, végül pedig önmagukat kínozzák halálra, hogy 
engedékenységre és kegyelemre hangolják az Istent és így 
megnyissák a menny ajtaját, de mindhiába: zárva maradtak a 
mennynek ajtai.

És ime, amikor már szinte elepedtek az ajkak a forró 
vágyakozásban: „Uram, vajha megszakasztanád az egeket és 
leszállanái 1“ akkor egyszerre csak megzendült a betlehemi 
mezőkön az angyalnak szava: „Hirdetek néktek nagy örömet, 
ma született néktek a Megtartói' Az Isten, aki „úgy szerette 
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen", megnyitotta 
az ő egeit, leküldötte a földre a Krisztust, akinek a jászolböl
csője, a deszka, a földet és a mennyet összekötő létrává lett! 
— A puszta mező kövén az ő fáradt fejét álomra lehajtó, ifjú 
Jákob a feje fölött egy égigérő létrát látott, amelyen föl- és le
jártak az Isten angyalai. Az első karácsony ünnepén is ott volt 
a puszta m ező: a betlehemi istáló négy puszta fala, ott volt 
az alvó gyermek és ott volt a létra, amelyen azért szállottak 
le a megnyílt mennyből az égi seregek, hogy az isteni kegye
lem üzenetét hirdessék a szegény, földi embereknek. A meg
nyílt mennyből szállottak le, igenis, az égi seregek, mert Krisztus 
jászolbölcsőjének létrája összekötötte a földet és a mennyet és 
így megnyíltak annak a mennyországnak az ajtai, amelyről 
most megtudták az emberek, hogy az apai ház, ahol a szeretet 
lakik, ahol „sok hajlék van", ahol ezekben a hajlékokban a 
mi elhunyt kedveseink lakoznak, ahol elpihen a bú, a könny 
és a fájdalom 1

Most, karácsony önnepén, hadd kérdezzem meg tőletek: 
akarjátok bírni azt a létrát, amely a földet és a mennyet össze
köti? Tudjátok meg, hogy minden vallásos családban és min
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den hívő lélekben ott van ez a létra, a  Krisztus által a földre 
hozott hitnek magas szála: fölemelkedhettek rajta a mennybei 
Amikor itt az istenházában a karácsonyi ének és imádság 
szent hangjaira áhitatosan kulcsoljátok össze a kezeteket, akkor 
a hit karácsonyi létráján a mennybe léptek és látjátok, érzitek, hogy 
ennek a létrának a végén ott áll békességével, vigasztalásával 
és boldogításával maga a jó Isteni Kétségbeesett emberek, 
akik úgy érzitek, hogy nem érdemes az élet terhét hordozni, 
lépjetek a hit karácsonyi létrájának fokaira és látni fogjátok 
onnan a magasból, hogy van értelme az életeteknek 1 Boldog
talanok, a hitnek ezt a létráját támasszátok boldogságotok 
romjai fölé és le fog szállani rajta hozzátok a békesség angyala: 
ha minden elveszett is, megmarad számotokra ott a létra vé
gén, a menny ajtajánál, ölelő karjaival maga a jó Isteni Beteg
ágyon sínylődő testvéreim, akik nyugtalanul forgolódtok kínzó 
tövisekkel megrakott nyoszolyátokon, a hitnek ezt a létráját 
támasszátok betegágyatok mellé és le fog szájlani rajta hoz
zátok a vigasztalás angyala: azt dorgálja az Úr, akit szeret! 
És ti, akik koporsók mellett roskadoztok, vagy fölhantolt sír
halmokra borulva vergődtök, a  hitnek ezt a létráját támasszá
tok kedveseitek koporsója és sirhalma mellé és le fog szállani 
rajta hozzátok a boldogítás angyala: „Ismét megfogjátok őket 
látni és örülni fog a ti szívetek és a ti örömeteket senki sem 
veszi el titőletek 1 “

A lelki szükségről beszéltem eddig. De anyagi szükség 
is van itt a  földön. Örvendjetek, anyagi szükséggel harcolók, 
mert:

2. a  karácsonyi jászolbölcső a szegénység csapásai ellen 
oltalmazó bástya! Szegénynek lenni, anyagi nyomorral küzdeni 
mindenkor súlyos csapás volt, mert a  Szentírás szerint a  szük
ség „paizsos férfiú", de különösen súlyos csapás most, amikor 
ennek a paizsos férfiúnak olyan nagyon kemények az ököl
csapásai. Nyomorúsággal küzdő emberek, akiket ezekben a 
hideg téli napokban családotokkal együtt egyre ellenálhatatla- 
nabb erővel szorongat az Ínség támadása és akik ezért egyre 
kétségbeesettebb tekintettel néztek nyomorgó gyermekeitek fe
ketekarikás, beesett szemébe, azt mondom tinéktek, hogy van 
gát, amely az Ínség rettenetes hullámcsapásait fölfogja és bástya, 
amely mögé a kenyértelen és ruhátlan ember odamenekülhet: 
az a karácsonyi jászolbölcső, amelynek kemény deszkáira 
Isten az ő egyszülött Fiát fektette! Kicsoda volt szegényebb 
ennél a  jászolbölcsőben szunnyadó gyermeknél, aki maga mon
dotta, hogy nincsen hová lehajtania a fejét — és mégis: kicsoda 
volt gazdagabb őnála? Tanuljátok meg tőle, hogy a szegény
ségben is lehettek gazdagok, mert a valódi szegénység nem a 
testiekben, hanem a lelkiekben való szegénység, a  lelkiekben 
való hiány, vagy bőség pedig nem a bölcsőnek az ócska, vagy 
drága fájától, hanem .a léleknek az alacsony, vagy az emel
kedett voltától függ! Üldöz benneteket a  nehéz sors, nincsen



25
testvéretek, segítőtök, barátotok? Ha üldöz is és ha nincsen 
is, mégis lehet gazdag az életetek, mert amint az éltető forrás 
is lent, a mély völgyben buzog, úgy a tiszta és nemes lélek 
forrása is fakadhat az Ínségnek sötét völgyében! Többet mon
dok : a szívnek és a jellemnek fejlődésére csak jótékony hatás
sal van az életküzdelem! Avagy nem azért erős-e a bérctetőn 
álló tölgy, mert viharok között nevelkedik és avagy nem ke
mény kövön kell-e köszörülni a gyémántot, hogy sugárzó fény
nyel ragyogjon? Ne féljetek hát Józsefnek és Máriának példája 
szerint a jászolbölcső kemény deszkájára fektetni szegény gyer
mekeiteket: bástya ez a kemény deszka, amely a szegénység 
csapásai és kisértései ellen megoltalmazza azokat, sőt talán 
kő is, amely ragyogó drágakővé teszi lelkűket!

Szerencsés emberek, akik a nyomor csapásait kikerültétek, 
ti is bölcsen teszitek, ha nem a kényelemnek arra a párnájára 
fektetitek gyermekeiteket, amelynek lágy ölén a lélek hamar 
elkábul, hanem a küzdeni és lemondani tudásnak azok között 
a  kemény deszkái között nevelitek őket, amely között a  nílusi 
gyékényládából egy Mózes és a pusztai pásztorfiúból egy Dá
vid támadott Izrael népének! Egyházunknak és nemzetünknek 
nagy szüksége van a küzdelemben szilárd és az áldozatban 
kitartó fiakra és leányokra. A küzdeni és lemondani tudásnak 
kemény jászoldeszkáin neveljetek hát magatok után olyan utó
dokat, akik kitartók lesznek abban a küzdelemben és meg nem 
lankadok lesznek abban az áldozatban, amelyet vár tőlük a 
a vallás és a haza!

Krisztus Megtartónk e világnak minden lelki és testi szük
ségében, de Megtartónk nemcsak a földi, hanem a mennyei 
életre is. Ezért mondottam, hogy:

3. a  karácsonyi jászolbölcső végül a kárhozat mélysége 
fölött az üdvösségre vezető hid. Krisztus előtt a bűnvád kínjai
tól gyötört emberek egy rettenetes mélységet láttak maguk előtt 
tátongani: a kárhozat mélységét. Borzasztó volt akkor a bűnö
sök halála: meghaltak anélkül, hogy bűnös lelkűknek a mene
külésre utat találtak volna, mert hiába akartak az Isten meg
bocsátó, atyai karjaiba repülni, nem láttak maguk előtt hidat, 
amely a kárhozat mélysége fölött az üdvösség országába ve
zetett volna. És ekkor, amikor a bűnvád gyötrő kínjai már 
méregpoharat és tőrt adtak a bűnösök kezébe, hogy azokkal 
pusztítsák el nyomorúlt életüket, egyszerre csak megzendül a 
betlehemi mezőkön az angyal boldogító üzenete: „Ma született 
néktek a megtartó 1“ Megszületett a Krisztus és születésének 
helye, a jászoldeszka, a  kárhozat mélysége fölött kifeszített hid 
lett, amely az emberi bűnt és az isteni igazságot összekötötte!

Bűnös emberek, akik sötét múltatokra nem mertek vissza
tekinteni, nézzétek, a  jászolbölcső hidja a kárhozat mélysége 
fölött ma is ki van feszítve! Ha lelketek mélyéig töredelmesen 
megbánjátok bűneiteket, nyugodtan reáléphettek erre a hidra, 
mert nincsen akkora bűnteher a világon, hogy ez a hid, a
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Krisztus dicsősége és érdeme, azt meg nem bírná! A világbiró 
Nagy Sándornak arcképét kellett megfestenie egy festőművész
nek. Nagyon nehéz volt a föladat, mert a  nagy hódítónak egy 
kardvágás-okozta, mély seb éktelenítette el a  homlokát. Mit 
cselekedjék a művész ? Ha megfesti a sebhelyet, elveszti szép
ségét a  homlok, ha pedig nem festi meg a sebhelyet, nem lesz 
hű a kép. Kitalálta a helyes megoldás módját: mély gondola
tokba merülve ábrázolta a hőst, amint a tenyerébe temeti a 
fejét és az ujjai teljesen elfödik a sebhelyet. Á mi lelkűnkön 
is ott éktelenkedik a bűn-okozta, mély sebhely, de teljesen 
elfödi azt a Krisztusnak dicsősége és érdeme! Á jászolbölcső 
hídja a kárhozat mélysége fölött ma is ki van feszítve. Nyu
godtan reáléphetünk erre a hidra, mert ez a hid soha le nem 
szakad ! Első koncertjét tartotta Paganini, a híres hegedűművész. 
Amint játszani kezd, elszakad hegedűjén az első, azután a 
második és végül a harmadik húr is. A közönség már nevetni 
kezd, de a művész olyan hangokat csal ki abból a megmaradt, 
egyetlen húrból, hogy egész hallgatóságát elbűvöli. Sok hid 
leszakadhat, amelyen az ember a kárhozat mélysége fölött az 
üdvösség országába akar lépni: a  mi sok képzelt erényünk, 
önérdemünk és önigazságunk, de egy hid soha le nem szakad : 
a  karácsonyi jászolbölcsőnek az a hídja, amely fölött ott tün- 
döklik ez a bűnös lelkeket elbűvölő és boldogító ígéret: „Krisz
tusban van a mi bátorságunk és a mi bizodalommal való me
netelünk az Istenhez, az őbenne való hit által!" (Ef. 3, 12.). 
Hogyha azért marcangolja lelkünket a bűnvád, a  jászolbölcső 
hídjának deszkájából készíttessünk lábunk elé gyónózsámolyt 
és hittel, bűnbánattal térdelve arra, meg fogjuk hallani az égi 
kegyelem boldogító üzenetét: „Ha vérszinüek is a ti bűneitek, 
mint a karmazsin, olyanok lesztek, mint a hófehér gyapjú!" 
(Ézs. 1. 18.).

íme, a karácsonyi jászolbölcső a földet és a mennyet 
összekötő létra, a szegénység csapásai ellen oltalmazó bástya 
és a kárhozat mélysége fölött az üdvösségre vezető hid !

Mikor Amerika és Európa között kiépült a  kábel, amelyen 
táviratokat válthatnak a két távoli világrésznek lakosai, az első 
táviratnak, amely Amerikából Európába érkezett, ez volt a szö
vege: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek!" Mi, 
a mennytől olyan végtelen nagy távolságra eső, szegény földi 
emberek, tekintsünk ma végtelen nagy örömmel arra a kará
csonyi jászolbölcsőre, amely közel hozta mihozzánk a mennyet 
és reátekintve, kitörő örömujongással .kiáltsuk: Dicsőség a ma
gasságos mennyekben az Istennek! Ámen.

Zongor Béla
körmendi e»peres-lelké»z.
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Az Isten szeretete.
Karácsony II. ünnepén.

Titus 3, 4—8 .

Kér. gyülekezet, testvéreim az Úrban! Mindaz, ami e vi
lágon szép, áldott és boldogító, ami ezt a  nyomorúság völgyé
nek nevezett földet újra a már egyszer elvesztett Éden kertjévé 
tette, — annak az eseménynek köszönhetjük, melynek emlé
kezetére tegnap a keresztyén világ milliói ünnepeltek és ünne
pelnek még ma is. A bethlehemi bölcsőből kiáradó életfolyam 
olyan, mint a kristálytiszta vizű hegyi patak, mely vidám cső* 
bogással szökdel át a sebző sziklák között is 9 drága virágo
kat termel a völgyek lankáin és a gyümölcstermő kerteket hűs 
vizével itatja.

Ugy-e kedves testvérem, mikor tegnapelőtt este egy csillogó 
karácsonyfa alatt állottál a  neked jutott vagy általad szerzett 
örömórák idején, hogy elsimult orcádon az egyébkor mély ba
rázdát vető gond s hogy felolvadt valami jóleső melegségben 
szívednek már-már keményedni kezdő kérge 1 — És te, kedves 
testvérem, akit élethivatása talán egyelőre kikapcsolt a családi 
élet meleg köréből, akit most valami ellenállhatatlan érzés ide
hozott véreid társaságába, mikor átlépted a régi ház küszöbét, 
melyből a reád váró érzés melege csapott feléd. — milyen 
nagyot dobbant a szíved s milyen világosan érezted, hogy más
hol is lehetett jó  dolgod, de a szíved csak azt mondja: jobb 
otthon! És azok a bánatos testvéreink, kiknek házában tanyát 
vert a szegénység, a kenyérgond, vagy a bús egyedülvalóság 
és betegség teszi sóhajossá a levegőt, nem érezték-e, hogy 
szállott feléjük is jó szívekből és Isten Igéjéből valami meg- 
enyhitő biztatás: Nem hagylak titeket árvákul, megtérek hozzá
tok ! — Sőt a lelkiismeret és rabság bilincsei alatt sinylődők, 
akik olyan lassúnak látják az idők múlását s elhibázott életük
ben összefolynak az ünnepek és robotos hétköznapok, — nem 
láttak-e ma egy sugaras üzenetet: „Nem akarja Isten a bűnös 
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen!" Aztán, ha arra a 
sok fehérfalu kis templomra, vagy a nagyvárosi fényes dómokra 
gondolunk, melyekben mind ugyanazt az örömhírt közölték az 
igehirdetők minden népeknek, milyen csodálatos az is, hogy 
az egyes kér. egyházak, melyek a többi nagy vallási és haza
fias ünnepeken nem tudnak összeforrni közös, szent áldozatra, 
testvéri együttérzésban állanak meg a bethlehemi bölcsőnél és 
tisztességet tesznek Józsefnek. Máriának és az újszülött Jézus
nak 1 És vájjon miért volt s van ez a sok szép, áldott és bol
dogító dolog e világon, amely mind ennek az ünnepnek törté
netéhez fűződik, — mi az, ami lehetővé tette a  lehetetlent: 
minden háborgó szívbe békességet áraszt, minden bajt meg
gyógyít, minden keresztet elviselhetővé tesz és minden ellen
tétet kiegyenlít? . . . Az kedves testvéreim, hogy alapigénk sze
rint : az Isten jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent
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az Úr Jézus Krisztusban! Tehát a  Szeretet, a z  Isten Szeretete 
a z  a  csodálatos forrás, m elyből minden jó  fakad. Legyen ez 
az igazság mai karácsonyi elmélkedésünk vezető gondolata s 
lássuk, van ebben egy boldogító üzenet, egy kom oly figyelmez
tetés és egy szent elkötelezés.

1. Kedves testvéreim, Pál apostol levelet irt a  közös hit 
szerint való igaz fiának, Titusnak s általa üzenetet küld a 
krétai híveknek: A mi megtartó Istenünknek jóvolta és az  
em berekhez való szeretete m egjelent! Mint valami ébresztő 
kürtszó a sötét éjszakában, úgy hangzott végig ez az üzenet 
az egész vergődő, epedő világon! A krétaiak bizonyára ismer
ték a haragvó Istent, mikor hallgatták sziklás partjaik mögött 
a  tengerzúgást, égzengés és földindulás döbbenetes moraját s 
a  viharban vergődő hajótöröttek segélykiáltását s tehetetlen 
félelemmel tördelték kezeiket s hordták az oltárok lobogó tűzébe 
az engesztelő áldozatokat, de viszhang sehonnét se jött, békes
ség, megnyugvás sehogy se szállt az ő viharzó lelkűkre! Ez 
az üzenet is merőben új volt az ő füleiknek! Pedig a szeretet, 
az nem volt tulajdonképen új dolog e világon. Hiszen meg 
volt az már a világ fundamentomának felvettetése előtt, mikor 
még a föld kietlen és puszta volt, de az Isten Lelke lebegett 
a  vizek felett. Mikor elhangzott az első isteni Ige: legyen vilá
gosság! — mikor az első embert a maga képére és hasonla
tosságára alkotta az Isten, — mikor az Edenkertbe helyezte 
és úrrá tette az egész föld felett, mikor ünnepnapot rendelt 
neki, s szabad akaratot adott választani a  jó  és rossz között, 
mikor a családi élet boldogságával áldotta, mikor a kiválasz
tott népet Önmagával megismertette, mi volt mindez más, mint 
Isten jóvolta és szeretete az emberekhez ? ! De az a régi világ 
nem ismerte fel ezt a Szeretetet. Már az első emberpár ellene 
szegül Isten akaratának, a  szeretetért hálátlansággal, bűnnel 
fizet. Az utódok faragott képeket imádnak s oltárt emelnek a 
tudatlanok a „Baálnak“, a  műveltek az „Ismeretlen Istennek.“ 
Csoda-e, ha a Szeretet fényes napja elborult s csak egyesek 
— kevesek virrasztónak a századok sötét éjszakájában, csak 
a költők ábrándoztak az arany korról, a  pátriarchák éleszt
gették az ősi hit szikráját s a  próféták figyelték, virrad-e már, 
jön-e már a hajnal?! . . .  És jött és megvirradt! Megjelent a 
kiengesztelt Szeretet, — Isten azt adta oda, akiben egyedül 
volt öröme, aki egyedül volt méltó az Ő szeretetére — az ő  
egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. A karácsonyi történet 
ennek szent bizonysága. Mert hogy Noé szivárványa összeköti 
az eget a  földdel, az csak látszat, hogy Jákob lajtorjáján az 
angyalok jártak fel s alá, fáz csak álom, de a bethlehemi 
bölcső s abban az újszülött Jézus a drága valóság, boldogító 
üzenet az egész világnak. Akkor még csak kis gyermek képé
ben jött, de ma már ő  a Király, a Megváltó, kiről mind e 
világ templomaiban hirdetik s minden jó lélek befogadja és 
vallja e boldogító üzenetet: Isten jósága és az emberekhez



2Ö
való szeretete megjelent! Fogadd be és valld te is ezt kedves 
testvérem,  s áldott lesz ünneplésed!

2. Van azonban ebben egy komoly figyelmeztetés is szá
munkra kedves testvérem! „Nem az  igazságnak cselekedetei
ből, melyeket mi cselekedtünk, hanem  az  0  irgalm asságából 
tartott meg minket." K. T. A megajándékozottnak mindig van 
bizonyos érdeme, jogcíme az ajándékozóval szemben. Talán 
a tett szolgálatok, a vérségi kötelék, a szokás kötelezettsége, 
a viszonzás várása, a  hála adója . . . szóval valami ellenérték 
emléke vagy reménye fűződik mindig az emberi ajándékokhoz. 
Azért nem lehetnek azok maradandó értékek, elmúlnak, mint 
a karácsonyfa játékszerei, csillogó díszei I Nem ilyen a mi 
Istenünk jóvolta és hozzánk való szeretete 1 Arra nekünk semmi 
érdemünk nincs, nem a mi igazságunkért küldte el Szent Fiát, 
hanem a mi bűneink miatt, hogy újjászülessünk s engedjük 
magunkon megújulni az Istennek kegyelmét!

Vagy talán volt erre érdeme annak a kornak, melyben 
Jézus született?! Óh k. testvéreim, az volt még csak a bűnök 
tekintetéből is az „idők teljessége'1. Mikor az ú. n. kiválasztott 
nép is aranyborjút állít Istenének és mindig kétfelé sántikál s 
az akkori kor történetírójának nincs róla más mondanivalója, 
minthogy leüle a nép enni és inni és felkele játszani. Mikor az 
imádság házát latrok barlangjává tették s a bálványok kultusza 
ocsmány érzéki gyönyörökbe fulladt s olyan bűnökbe merült 
a világ, amelyekről azt mondja az apostol, hogy éktelen dolog 
azokról még csak beszélni is ! Vagy sűlyedhetett-e már mé
lyebbre valaki, mint a papok, akik az oltárok felett egymás 
szemébe nevettek, mint a nép, amely együtt üvöltött a  fene
vadakkal az ártatlan vérek láttára, mint a gazdagok, akik em
berhúson hizlalt halakat tálaltattak fel asztalaikra, mint a csá
szárok, akiknek palotájából áradt szét minden förtelem ? ! . . .

Óh nem volt annak a kornak semmi érdeme, egy szikrányi 
igazsága sem, csak bűne, irtózatos sok bűne! De nincs a mai
nak sem, nincs nekünk sem, k. t., nincs azoknak sem, akik 
jobbnak, igazabbnak tartják magukat másoknál. Nekünk is szól 
hát az a komoly figyelmeztetés, nem a te törvényszerű életed, 
nem a te munkád, nem a te buzgóságod, nem a te igazságod, 
hanem az Isten jósága, szeretete, kegyelme tart meg, ha na
ponként ujjászülettél és engeded megújulni rajtad töredelmes 
lélekkel a  Szent Lélek jóravezérlő erejét! Vedd szívedre azért 
k. testvérem ezt a komoly figyelmeztetést: a te érdemed semmi, 
minden az Istennek kegyelme!

3. Az utolsó pedig, amiről még szólni akarunk, hogy a 
karácsonyi történet egy szent elkötelezés a jócselekedetekre. 
Milyen csodálatos ez az isteni akarat, mely a maga részére 
semmit nem igényel, de másoknak mindent elvár azoktól, akik 
a karácsonyi esemény áldásait hittel befogadták! Akarom — 
úgymond — hogy igyekezzenek jócselekedetekkel előljární azok, 
akik az Istenben hívőkké lettek. Az a kor, melynek ez a ko-



30
moly elkötelezettség szólt, — mivel nem volt Istenben való hite, 
— koldus volt a  jócselekedetekben is. Évezredeken át várt 
Isten ezekre s kereste a gyümölcstelen fákon az életre jogosító 
termést. . .  de hiába! Jót tenni — annak a világnak erkölcstana 
szerint ostobaság volt és gyengeség jele. A nagy, gazdag világ- 
birodalomban nem volt egyetlen kórház a betegeknek, menház 
a  hajléktalanoknak, árvaház az apátlanoknak, nevelőintézet a 
tudatlanoknak, irgalomház a bűnösöknek I Talán azért hajolt 

i le ezekhez olyan nagy szeretettel a  mi Urunk Jézus s mondotta 
ezeket az ő „kicsinyeinek", azonosította magát velük s tette le 
ezeknek sorsát a  mi kezünkbe, helyezte a mi szívünkre. A 
Benne való igaz hitnek egyetlen mutatója, kötelezettsége csak 
az lehet: előljárni a jócselekedetekben! Tehát nem valahol 
hátul kullogni féltett garasaiddal, hanem előljárni, a neked jutott 
nagy kegyelemhez mért, példaadó, nagy szeretetben és áldo
zatokban 1

K. 1.1 Erre int titeket az itt elhangzó minden Igehirdetés, 
erre az ünnepi alkalom, a szeretet ünnepe, a körülötted levő 
sok nyomorúság, azok a jó lelkek és áldott intézmények, me
lyek megértették és gyakorolják Isten komoly és szent akaratát. 
Hadd intselek én is egy kis történet elmondásával. Egy mese
beli erdőnek a tisztásán két kis árva gyermek éldegélt nagy 
szegénységben. Sokat ábrándoztak egy kis cukros kásáról, pe
dig száraz kenyér is alig jutott nekik, hiszen apjuk, anyjuk nem 
volt már. De valami csodálatos derűs lélekkel, nótás ajakkal 
jártak az erdőben. Megfogták egymás kezét s míg cipőtlen kis 
lábaikkal az ibolyák között bandukoltak, versenyre keltek a 
dalos madarakkal. Valaki megfigyelte a kis nótájukat, arról szólt 
ez, hogy milyen igen kellene nekik ezer pengő, mindjárt venné
nek rajta — óh nem cukros kását — hanem egy lovat, tarka 
lovat, szépen felszerszámozva, felszállnának vele a csillagok 
közé s ott bizonyosan reátalálnának édes apukára, édes anyu
kára . . .!

Istenben hívő, k. testvéreim, igyekezzetek megfogni egy-egy 
ilyen bandukoló kis árvának a kezét, segítsetek rajta, hogy a 
csillagok között élők helyett már itt reátaláljanak az édes apu
kára, édes anyukára!

Talán te lehetnél az egyik !?. . . Ámen.
Pálmai Lajos

ny. ev. lelkész.

Az istenfiuság ajándékai.
Karácsony utáni vasárnap.

Ép. Gal. 4, 1 - 7 .

Még meg-megrezdül ugyan szent karácsony ünnepének 
áhítata, magasztos volta az emberkeblekben, mégis ott áll már 
az emberiség a néki kijelölt munkamezőn, hogy végezze azt a
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feladatot, amit a gondviselés kijelölt számára; a szent éj csen
dességét felváltotta a létért való küzdelem hangossága. Miköz
ben a szelidarcu, ábrándos tekintetű gyermeksereg pillantása 
végigcsókolja a szent ünnep Jézuska hozta ajándékát, az idő 
rohanó árja odaér egy esztendő végéhez.

Az ünnep elmúlt, a karácsonyi örömhírt hallattuk, kérdés, 
mi volt ez számunkra. Egy kegyeletes, szép megemlékezés-e, 
vagy egy elménket, szívünket egyaránt foglalkoztató valóság?

Ma született a Megtartó, megjelent az Isten üdvözítő ke
gyelme, ez a karácsonyi szózat, ez akar megszívlelést találni 
minden embernél, mert olyan, minden földi kincseket megha
ladó értékeket rejt magában, amilyeneket hiába keresünk e 
bűnös földtekén, mely értékek oly javak birtokosaivá tesznek 
bennünket, melyeket kizárólag a karácsonyi esemény közép
pontjában álló Jézusnak megváltói személyéből, ártatlan szen
vedéséből és halálából kaphatunk meg. Isten karácsonyéj-szü
löttjében emberré lett azért, hogy a szeretet nélkül való szívekbe 
ismét elvesse a szeretet magvát, hogy irtsa, pusztítsa a jót 
előrehaladásában gátló*dudvát, azért, hogy a Tőle elszakadtak 
minden bűn és vétek ellenére a hit fejében pihenést találjanak 
atyai keblén. Isten atyai szíve nem bírja tovább a bűnben 
elmerült emberiség halálhörgését, atyai tekintete megfáradt már 
a haláltusa szemlélésében, el kell hagynia dicsőség övezte meny- 
nyei trónusát, hogy nyilvánvalóvá legyen az emberiség meg
váltására irányuló üdvakarata.

Ennek leghatalmasabb ténye Krisztusnak emberré létele, 
hogy ennek munkássága által az átok és bűn alatt lévők eljut
hassanak a fiuság áldott állapotába. Jó  annak, aki a szentéj 
szülöttjében, felismerte az Isten küldöttjét, mert életre kelt 
benne a fiuság tudata. Ezt az ige testté létele által lett fiusági 
tudatot akarja erősíteni szent leckénk is, mely alkalmas annak 
a dicsőségnek szemléltetésére, melynek csak azok részesei, kik 
a Krisztusban való hit által a fiuság állapotának magasztosságát 
érzik. Magasztos ez az állapot ama ajándékok révén, melyek a  
fiu ság  velejárói.

I. Az első ajándék, melyre szentigénk fénye reáesik, a kis
korúság állapotából a nagykorúságba való helyezés. Az apostol, 
aki nyitott szemekkel szokott a világban járni, a vallási igaz
ságok szemléltetésére szereti használni a mindennapi élet jelen
ségeit, közismert állapotokat. így tesz most is, amikor Isten 
választott népének helyzetét a Krisztus megjelenése előtti időre 
vonatkozón a kiskorú örököséhez hasonlítja, aki, jóllehet Ura 
mindennek, semmit sem különbözik a szolgától, mert gyámok 
és gondviselők alatt áll s így azzal, ami az övé, nem teheti, 
amit akar.

Izrael népe bár birtokosa volt az isteni üdvigéreteknek, 
bár számtalanszor tapasztalta Istennek jó indulatát, mégis nem 
volt szabad, fogva tartotta ezt a népet a világ elemei alá való 
vetettség, fogva tartotta a sok külsőség, ami béklyóba verte a
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lélek szabad szárnyalását, fogva tartotta a törvény. És mivel 
ez a maga ridegségével, betűjével nehezedett rá a népre, a 
törvény cselekvése és megtartása nem viselte magán a lelki 
örömből való cselekvés bélyegét, hanem a kényszerét. Ahol 
pedig valaminek cselekvésére nem a lélek ösztönöz, hanem a 
kényszer, hiányzik az, ami a cselekvésnek értéket, tartalmat, 
szint ad, maga a lélek, a szív pedig egyre üresedik, egyre si- 
várabb lesz. A törvény a kénytelen-kelletlen megtartás által 
nyűg lesz. Ahol pedig nyűg, ott nem lehet szó szabadságról, 
ott nem folynak a cselekvések a fiuság állapotának boldog 
érzéséből, ott annak a törvénynek cselekvője csak szolga. A 
törvény alatt valóság szolgai állapotával vele jár a veszedelem, 
hogy amikor a törvény az egyéni önzés megnyilatkozási szán
dékának kezd gátakat emelni, az ember kiszakítja magát annak 
kötelékéből és járja a maga jól-rosszul megformált életcélja 
szerint, a legtöbbször isteni és emberi rendet lábbal tipró élet
útját.

Nem ilyen embernek teremtése volt az isteni cél. Isten 
nem azt akarta, hogy szolgák hajtsák birodalmuk alá az egész 
teremtettséget, hanem gyermekek, fiák, kiket minden jónak cse
lekvésére nem az ösztönöz, hogy azt a törvény teszi kötelessé
gévé, hanem az a tudat, hogy ők gyermekei annak a szent 
Istennek, aki maga a tökéletes jóság.

Ha a bűnnek tágas útját járó kiskorú emberiség megérti 
ezt az isteni teremtő célt, akkor megszabadul a törvény gyám
sága és gondviselése alól, véget ér a világ elemei alá vetettség 
és lelke szemével látja, milyen hatékonyan nyúlt bele Egyszü
löttjének földre küldésével, hogy nagykorusítsa, hogy a néki 
szánt örökséget ne mint szolga, hanem mint fiú vegye át.

II. Hogy részese lettél-e szent karácsony ünnepén a fiúság 
boldog állapotának, arról megbizonyosodhatsz, ha számot vetsz 
önmagaddal. Ebben a számvetésben meg kell látnia az ember
nek Istenhez való viszonyát. Ha az Istenhez való viszony fenn
tartója többé már nem a szolgai félelem, melynél fogva az Isten 
parancsolatait csak azért tartjuk meg, mert félünk szent törvé
nyének áthágásáért járó büntetéstől, hanem a gyermeki félelem, 
melynek állapotában Isten törvényeit megtartjuk azért, mert fiúi 
lelkűnknek fájna Istennek, a törvény adójának fájdalmat és 
keserűséget okozni, akkor a mi Istenhez való viszonyunk szám
bavétele közben megnyílnak ajkaink és Isten trónjához való 
alázatos közeledés közben boldogságtól sugárzó tekintettel mond
ják : Abba, Atyám. így szólítja a gyermek az ő gondviselőjét a 
földön. Mennyi báj, mennyi szeretet, mennyi tisztelet fér bele 
e rövid szóba. Milyen boldognak kell lennie annak, aki azt 
mondhatja. Hát hogyne kellene nékünk hűtlen gyermekeknek 
hatványozottan boldogoknak lennünk akkor, amikor e drága 
névvel szólíthatjuk azt, aki teremtő Ura a világmindenségnek, 
akiben van életünk, lesz boldog halálunk.
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Édes testvérem, a csendes számvetés közben figyeld, váj
jon tudja-e a te lelked, szíved bizakodón, könyörgőn, hálásan 
és őszintén mondani Istenre vonatkozón e rövid szót: Abba, Atya? 
Ha igen, bizonyságod van, hogy él és munkálkodik benned az 
asszonytól lett Istenfiúnak lelke. És jó néked, ha ezt megtapasz
talhatod, mert bizakodón tudod elvégezni hivatásod munkáját, 
erős tudsz lenni akkor, amikor életed külső körülményei a két
ségbeesés örvénye felé húznak, csüggedés nélkül tudsz a jövőbe 
nézni annak ellenére, hogy a jelen tele van nyomorúsággal, 
mert érzed, tudod, veled az Isten, kinek fia vagy, örököse a 
Krisztus által.

III. Ez az örökség ajándéka a te fiusűgodnak. Éreztesse 
fíusági voltunk az Atyával szemben való kötelességünket, hogy 
becsülettel álljunk meg azon a helyen, ahová a kegyelem Atyja 
állított. Az Istenfiúság méltóság, illő, hogy ehhez a méltósághoz 
szabjuk egész életünket. Ha nem tesszük, kiesünk a fiúság 
kötelékéből, amely fiúsággal pedig együtt jár, hogy örökösök 
vagyunk a Krisztussal, várományosai annak az örökségnek, 
mely után minden jó szív, jó lélek buzgón áhítozik. Aki fiú, 
örökös is, örököse annak a dicsőségnek, melyben Krisztusnak 
van része. Örökösei a Krisztus érdeméért annak az országnak, 
hol nincs ellenségeskedés, gyűlölet, hol nincs változás, sem a 
változásnak árnyéka, hol a halandóságot a halhatatlanság váltja 
fel. Mindez azért, mert Krisztus testvérünk lett, magára vette 
a földi vándorlás poros köpenyét és meghalt értünk, hogy az 
Atya bennünket, tékozló fiakat, felfogadjon és néki örököstársai 
lehessünk.

Erre a szent örökségre tekintve idézzük naponként emlé
kezetünkbe a karácsonyi eseményt, hogy életeleven élménnyé 
legyen, melynek bizonyságaként a bennünk lakozó lélek túláradó 
örömmel kiáltja: Abba, Atya. Ámen.

Hoffmann Ernő
pusztavámi lelkész.

Ó-év estéjén.
50. Zsoltár 14—15. v. „Hálával 

áldozzál az Istennek és teljesítsd a fel
ségesnek fogadásidat! És hívj segítségül 
engem a nyomorúság idején, én meg- 
szabadítlak téged és te dicsőítesz en
gem.*

Keresztyén Hívek, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban ! 
Búcsuzásra gyülekeztünk össze a felséges Isten templo

mában. Búcsúzni akarunk és kell is búcsúznunk egy régi uti- 
társtól, — sokaknak talán egy meghitt jóbaráttól — akivel az 
élet-útnak egy jelentős szakaszán keresztül együtt vándoroltunk.
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Mint zsenge csecsemő, mint újszülött, reményeket keltő és Ígé
reteket pazarul osztogató gyermek csatlakozott egykor hozzánk, 
most azonban roskadozó aggastyánként áll mellettünk, útra- 
készen, hogy elváljon tőlünk: elváljon véglegesen, elváljon 
mindörökre. Tudjátok, — óh hogyne tudnátok! — ki ez az uti- 
társ!? Az Úrnak 1929. esztendeje, amelyből immár csak néhány 
rövid óra van hátra, készül elbúcsúzni tőlünk. Lehet, hogy ed
dig nem egyszer siettetni szerettük volna: „menj, tűnj tova 
mielőbb 1“ de hiába: továbbra is velünk maradt, mivel még 
nem telt el az ideje. Lehet, hogy most viszont tartóztatni kíván
nánk : „ne siess, téged már ismerünk, maradj tovább is mellet
tünk", ámde hasztalan marasztaljuk: percei meg vannak szám
lálva, neki válni kell! Az idő végtelen árja, amelynek ez az év 
is egy kis habja, fodra, egy felszökkenő, de most már elsimuló 
hulláma volt, feltartóztathatatlanul tovasiet s az esztendőt is 
magával sodorja. Búcsúznunk kell tehát tőle és mi csakugyan 
búcsúzunk is.

Búcsúzunk, — de vájjon hogyan? Úgy, mint annyian, akik 
ó-év estéjén duhajkodva mámort hajszolnak? Vagy talán úgy, 
mint azok, akik az esztendő véghatáránál sopánkodnak és ke
seregnek, mivel ilyenkor mégegyszer emlékezetükbe idézik az 
esztendőnek minden veszteségét, minden csalódását, minden 
nyomorúságát, és mást nem is vesznek számba? Avagy úgy 
búcsúzunk, mint azok, akik a múlt és a jövő mesgyéjénél csak 
a nehézségeket latolgatják, amelyek a múltból átnyúlnak és 
árnyékukat már előre rávetik a jövendőre is?

Nem, Testvéreim! Mi keresztyének vagyunk, akik gyarló, 
küzdő, múlandó emberek ugyan, de mégis a felséges mennyei 
Atya gyermekeinek tudják magukat. Mi nem mámort hajhászva, 
nem is keseregve, sem nem aggodalmaskodva búcsúzunk az 
ó-esztendőtől, hanem keresztyén módra, úgy, ahogyan a nagy 
Isten népéhez, a Krisztus gyülekezetéhez illik. Búesuzásunk 
módját megszabja a szent Istennek kijelentett igéje. Az igéről 
valljuk, hogy „lábainknak szövétneke és ösvényünknek világa", 
az ige legyen tehát szövétnekünk és világosságunk ebben a 
csendes alkonyati órában is, és mutassa meg nekünk, hogyan 
kell elbúcsúznunk az ó-esztendőtől.

Szent igénk ebben a tekintetben azt mondja:
Búcsúzzunk I. buzgó háladással, II. őszinte törödelemmel, 

III. hivő könyörgéssel.                                                       I.

„Hálával áldozzál Istennek!" — hangzik felénk az ige 
szózata. Nem szabja meg pontosan, hogy kinek, mikor, avagy 
miért kell Istennek hálával áldozni, de épen ezért a hálával való 
áldozás kötelességét kizárólagossá s egyúttal egyetemesség is 
teszi: Nem külső javakra, múló és semmis értékek felajánlására, 
hanem a szívnek indulatára, a lélek belső valójára s ennek 
áldozatként való teljes és feltétlen, készséges és állandó oda
adására tart számot az élő Isten. Az ige értelme és követelése
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tebát ez : az igazi áldozat az őszinte hála s ezt az áldozatot 
mutassa be Istennek mindenki, mutassa be mindenért, mutassa 
be mindenkor. De ha ez igaz, akkor minekünk valamennyiünk
nek hálával kell áldoznunk, akkor hálával kell áldoznunk ma, 
az esztendő utolsó napján is, akkor hálával kell áldoznunk ezen 
az utolsó napon valamennyiünknek mindazért, amit ez az esz
tendő számunkra magában foglal.

Az esztendő utolsó napja* kivált pedig ennek a napnak e 
mostani alkonyati órája, lélekben mintegy magaslatra állít ben
nünket. Erről a magaslatról azután mindaz feltárul előttünk, ami 
az esztendő folyamán áldás- és adományként számunkra osz
tályrészül jutott. Lehetséges, hogy annak idején nem tekintettük 
áldásnak és nem fogadtuk adományképen, ma azonban, a bú
csúzáé napján, lehull a fátyol és igazi valójában bontakozik ki 
elmélyedő tekintetünk előtt minden egyes isteni ajándék és áldás. 
Ha eddig talán nem vettük is észre, kivált pedig nem vettük 
számba, most meg kell látnunk és be kell vallanunk: bizony 
az elmúlt esztendő folyamán is bőségesen áradt ki mi reánk 
az Isten áldása. Neki, az örökké hűséges és kegyelmes Istennek 
köszönjük, hogy életünk útja nem ért véget; neki köszönjük, 
hogy volt hivatásunk, munkánk, erőnk, épségünk; neki köszön
jük, hogy munkánknak volt sikere és hogy hivatásunk megadta 
a tisztes kenyeret. Istenünk ajándéka továbbá szeretteink épsége, 
élete, az ő adománya az a szeretet, mely felénk sugárzik, az a 
ragaszkodás, amely életünket melengető sugárzással beragyogja. 
Az ő kegyelmi ajándéka, hogy volt és van otthonunk, kenye
rünk, hajlékunk, hogy otthonunkban szeretet, egyetértés, meg
elégedés és békesség lakozik. Isten gondviselő és megáldó 
hűségének bizonysága az egyház, amelynek szolgálata lelkünket 
építi, a haza, amelyhez sorsunk oda van kapcsolva, a nemzet, 
amelynek törzséből életünk kisarjadt. — De ugyan ki tudná 
egyenként felsorolni, ki tudná kiváltképen kimeríteni az isteni 
kegyelem és áldás egész gazdagságát! ? Hiszen az áldások szá
ma annyi, mint a harmatcsepp a mezőn, mint a csillag az égen, 
mint a homokszem a tengerben. Számláld meg ezeket, — ha 
ugyan megszámlálhatod — s akkor felsorolhatod a felséges 
Istennek veled közlött áldásait is!

Tudod-e, mire indít és mire kötelez téged az esztendő 
folyamán olyan bőségesen kiárasztott áldás ? Hallgass és figyel- 
mezz az ige szózatára: Hálával áldozzál Istennek! Ismerd meg, 
ismerd el, hogy néked szól a buzdítás és téged ösztökél enge
delmességre. Oh csendüljön fel tehát ajkadon, — s a száj szóljon 
igazán a szívnek teljességéből I — csendüljön fel az áhítatos 
ige: „Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent 
nevét!“. . .

Avagy azt mondod talán: „Én nem tudok hálával áldozni, 
mert hiszen nincsen is m iért?! Én ebben az esztendőben a 
Mindenhatónak nem áldó, hanem sújtó kezét éreztem. Az Isten 
nekem az esztendő folyamán nem adott, hanem inkább elvett
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tőlem, épen azt vette el, ami szívemnek drága és féltve őrzött 
kincse volt. Legédesebb reményem meghiúsult; legodaadóbb 
törekvésem kudarcot vallott; betegség nyűgözött le, nélkülözés, 
szűkölködés volt az osztályrészem, sőt koporsó, sírhalom árnyé
kolta be utamat. Amit a magam, amit a családom, amit a fajom, 
nemzetem, hazám számára reméltem s amiért dolgoztam, verej
tékeztem és áldoztam is : nem valósult meg. Épen olyan koldus, 
épen olyan szűkölködő, épen olyan megtépázott vagyok most, 
az esztendő végén, aminő voltam ennek kezdetén. Sőt most még 
kifosztottabb vagyok, mivel most már sok-sok reménységgel is 
szegényebb vagyok."

Testvéreim! Bizonyos, hogy sokan vannak, akik méltán 
emlegetik mindezt, vagy ehhez hasonlót. Talán épen itt, közöt
tünk is vannak olyanok, akik ezeknek sorába tartoznak s akik 
a tovasuhanó esztendőtől fájó szívvel és bús panaszkodással 
búcsúznak. De azért még sincs igazuk, ha azt mondogatják, 
hogy nekik nem lehet s nincs is miért hálával áldozni. Az ilye
nek gondoljanak arra, hogy nincsen egyetlenegy olyan ember 
sem, nincsen itt, ebben a gyülekezetben és nincsen a milliók 
és százmilliók között, akinek élete az elmúlt esztendő folyamán 
csupa öröm és csupa verőfény lett volna. Azután fontolják meg 
azt, hogy nem szabad csupán csak azt emlegetni, amit nem 
nyertek meg, vagy amit elvesztettek, hanem számba kell venni 
azt is, amit kaptak, vagy ami számukra megtartatott. Végül 
pedig tudniok kell azt, hogy Isten kezében gyakran a csapás is 
áldás, hogy a legkeserűbb orvosság nyomán fakad sokszor a 
gyógyulás és a lelki gyarapodás. A mi Istenünk csupa jóság, 
csupa szentség és csupa bölcseség: akkor is keblét tárja felénk, 
amikor ostort suhogtat, amikor megfoszt, amikor késével az 
elevenbe vág.

Ha mindezt számba vesszük, akkor lehetetlen, hogy vissz
hangra ne találjon szívünkben az ó-év esti igének buzdítása: 
Hálával áldozzál Istennek!

De ne csak hálaadással búcsúzzunk az ó-esztendőtől, ha
nem búcsúzzunk

II.
őszinte törödelemmel is.

„Hálával áldozzál Istennek" — mondja szent igénk s ezzel 
a felhívással arra buzdít, hogy vegyük számba mindazt, amit 
az Isten cselekedett velünk és érettünk az esztendő folyamán. 
Az ige folytatása pedig: „teljesítsd a Felségesnek fogadásidat" , 
parancsolólag követeli, hogy figyelembe vegyük, amivel mi tar
toztunk és tartozunk Istennek és hogy beszámoljunk arról, váj
jon mi ezt a tartozást leróttuk-e, vagy legalább igyekeztünk-e 
azt készséges lélekkel leróni?

Mi emberek rendszerint csak azt tartjuk számon, amire 
igényünk van, vagy amihez — okkal, vagy ok nélkül! — jogot 
formálunk. S ha ehhez nem jutunk hozzá, akkor felhánytorgatjuk 
és felpanaszoljuk, akkor elkeseredünk és sértődötten magunkba
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zárkózunk. De vajmi ritkán gondolunk arra, hogy nekünk nem
csak jogunk és igényünk volna ám, hanem kötelességünk és 
tartozásunk is van. Ilyenkor azonban, az esztendő véghatáránál, 
ilyenkor, a magunkbaszállás és a kötelességszerű leszámolás 
órájában, a tartozások felett átsiklani és felettük szemet hunyni 
nem szabad. S ha mi most egyenkint fontolóra vesszük mindazt, 
amire Isten szerint kötelezve voltunk s amire a Felségessel 
szemben ismételt fogadástétellel el is köteleztük magunkat, ha 
fontolóra vesszük, hogy mennyit mulasztottunk és mennyi köte
lességet szegtünk meg, hányszor botlottunk meg, sőt hányszor 
tériünk le az igaz élet útjáról, hányszor szóltunk ott és úgy, 
ahol és ahogyan nem kellett volna s viszont hányszor hallgat
tunk, ahol és amikor szólni és bizonyságot tenni kellett volna, 
ha fontolóra vesszük, hányszor álltunk félre, holott helytállanunk 
kellett volna, hányszor zártuk be szívünket és kezünket, holott 
adni, tenni, áldozni kellett volna: óh akkor bizony megbánás, 
mardosó önvád és mélységes törödelem fakad a szívünkben!

Testvéreim! Ne fojtsuk el ezt a megbánást és ne álljunk 
ellent az ösztönzésnek, amely törödelemre, amely önmagunk: 
cselekedeteink, életünk, egész valónk feletti kárhoztatásra int! 
Alázzuk meg magunkat Isten színe előtt és valljuk meg neki, 
hogy hűtelen gyermekek és engedetlen szolgák voltunk ebben 
az esztendőben i s ! Az emberek beszédét lestük és hallgattuk, 
az Ö Igéjét azonban oly sokszor mellőztük és megvetettük. A 
magunk boldogulása és érvényesülése végett törtettünk és tüle
kedtünk, másoknak azonban segítő kezet nem nyújtottunk. 
Akiket Isten reánk bízott, azoktól csak szolgálatot vártunk és 
áldozatot követeltünk, mi magunk azonban szolgálatukra nem 
igen állottunk. Hivatásunk díszét és javait elfogadtuk, de egész 
odaadással nem bocsátottuk rendelkezésre magunkat. Szóval, 
külsőséggel talán tiszteltük az Istent, de szívünket, de egész 
valónkat megtagadtuk tőle. A saját akaratunk és mindig csak 
a saját akaratunk lebegett bálványként előttünk, de nem tuda
koltuk és nem teljesítettük Isten akaratát. Sok, felette sok a 
rossz, amit elkövettünk és még sokkalta több az a jó, amit 
elmulasztottunk!

Testvéreim! Ha mindezt így felsoroljuk és mérlegre vetjük, 
akkor bizony összetörtén, akkor bizony törödelmesen kell leros
kadnunk az Úr színe előtt: Bizony, bizony a porban van a mi 
helyünk, mert Istennek tett fogadásainkat nem teljesítettük, tar
tozásunkat nem róttuk le. Óh mondjuk azért az esztendő utolsó 
estéjén törödelmes lélekkel: „Atyám, vétkeztem, Atyám, én 
adós és vádlott vagyok előtted", azután pedig kiáltsunk Isten
hez szívünk mélyéből: „Uram, erős Isten, ne szállj perbe ve
lem ! Könyörülő Istenem, légy irgalmas hozzám és vesd hátad 
mögé az én bűneimet, töröld el, szakítsd szét a kézírást, amely 
ellenem tanúskodik."

Az esztendőtől való búcsúzáénál buzgó hálaadás és őszinte 
törödelem van a mi szívünkben. De van még valami más is,
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vagy legalább kell lenni még valaminek szívünkben s ajkunkon r

III.
kell lenni hívő könyörgésnek.

Testvéreim! Ezen az éjszakán egy új esztendőbe lépünk 
át. Az új esztendő reánk nézve olyan, mint egy idegen, isme
retlen ország. Ha valaki idegen földre utazik, jókor és gondo
san felkészül az útra: igyekszik az ottani viszonyokról és álla
potokról tájékozódást szerezni, esetleg barátokat is szerez jó  
előre, ellátja magát mindennel, amire szüksége lehet. Nekünk 
is fel kell készülnünk az ismeretlen útra. De vájjon mi lehet 
és mi legyen a mi úti felszerelésünk ? Nem tudjuk, mi vár reánk 
az előttünk feltáruló úton: öröm, vagy bánat, nyereség, vagy 
veszteség, siker, vagy csalódás, élet, avagy halál. De egyet 
bizonyosan tudunk. Tudjuk azt, hogy az új esztendőnek is az 
élő Isten az ura, az az Isten, aki nekünk a Jézus Krisztus által 
szerető mennyei Atyánk. Ő maga szól hozzánk az évforduló 
órájában: „Hívj engemet segítségül a te nyomorúságodnak ide
jén !“, s Ő maga ígéri: „én megszabadítlak tégedet.“

Nem lehet azért kétséges előttünk, hogy minek kell lenni 
a mi úti felszerelésünknek. Nemde tudjátok, hogy a hit és a 
bizalom az igazi útravaló, tudjátok, hogy hitből fakadó imád
ságra van nekünk szükségünk? De ha ezt tudjátok, cseleked
jetek a ti tudástok szerint! Hívjátok segítségül a ti mennyei 
Atyátokat, hívjátok segítségül az ő nevét most, hívjátok őt se
gítségül mindenkor. Segítségét azonban ne csak a földi élet és 
ne csak a külső boldogulás érdekében kérjétek, hanem a lélek 
és az örök élet érdekében. S ne csak a magatok számára kér
jétek az ő áldását, kegyelmét, szabadítását, hanem a családotok, 
egyházatok, a nemzet és a haza számára is!

óh szálljon fel tehát a fohász szívünkből, ajkunkról, száll
jon fel abban a biztos meggyőződésben, hogy Isten meghallja 
és meg is hallgatja! Kérjétek őt a gyermek bizodalmával, kér
jétek öt a Krisztus érdemére támaszkodva, hogy őrizze meg 
lelketeket a gonosztól és gyarapítson titeket a jóban; hogy ad
jon belétek erőt, kitartást, törhetetlen reményt! Kérjétek, hogy 
Isten vegye oltalmába lelketeket, szeretteiteket, könyörüljön 
meg és mutassa meg irgalmasságát az egyházon, hazán és 
nemzeten, könyörüljön meg kivált az idegen járom alatt vergődő 
magyar véreiteken. Kérjétek, hogy áldjon meg benneteket a 
testiekben és lelkiekben, az egyéni és a közösségi életben egy
aránt, és engedje, hogy ti is áldás legyetek, áldás magatoknak, 
áldás társaitoknak, áldás az ő áldott országának!

Testvéreim! A búcsuzás órája van most számunkra. Bú
csúzunk az ó-esztendőtől, a mi véges és bizonytalan tartalmú 
életünknek egy jelentős szakaszától. Búcsúzunk hálaadással, 
törödelemmel, imádsággal. Az esztendő elsuhan, eliramlik az 
élet is, de Isten megmarad. Hozzá kapcsoljátok azért lelketeket 
és egész valótokat és bizzatok abban, hogy ő megáld benne
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teket, megáldja a ki- és bemeneteleteket, megáldja a kimenetelt 
az ó-esztendőből és a bemenetelt az új évbe, megáldja a ki
menetelt az időből és a bemenetelt az örökkévalóságba. Ámen.

B. L.

Az igazi boldogság.
Újévi beszéd.

 Gal. levél 3. rész 23—29. vers.
Űj esztendő reggelén szeretettel köszöntünk benneteket, 

testvérek. S a legelső szavunkkal mi is úgy szólunk hozzátok, 
mint ahogyan ma mindenki köszönti a hozzátartozóit és jó 
ismerőseit: Boldog új évet kívánunk nektek! Mert hiszen jól 
tudjuk, hogy mindnyájan erre vágytok: boldogságra. S az új 
évtől egyet vártok, egyet reméltek: boldogságot.

A múlt év eltemetve már. S a temetésen, tegnap este, ha 
borongós fájdalmas érzések töltöttek is el bennünket, de az 
utolsó hantok eldübörgése: az éjféli óraütések elhangzása után 
valahogy egyszerre csak megbékéltünk, megnyugodtunk. Meg
bocsátottunk neki s elfeledtük a sok bajt, nyomorúságot, vesz
teséget, amellyel nem egyszer meggyötört bennünket.

Mert itt van helyette már az új s minden figyelmünk már 
az övé. Tőle remélünk bőséges kárpótlást az eddig osztály
részünkül jutott csalódásokért. Remélünk, de azért nem tudjuk 
a lelkűnkből kiűzni azt a kétkedő aggályoskodást se, hogy hátha 
megint hiába remélünk ? Hátha ez az új esztendő is olyan lesz 
csak, mint a többi volt: több lesz benne a rossz, mint a jó s 
kevesebb az öröm, mint a bánat?! S itt azt mondom nektek, 
ne is töprengjetek tovább, mert egész bizonyosan úgy lesz, 
ahogyan sejtitek. Lesz benne jó is, rossz is, — öröm is, bánat 
is. S aligha több nem lesz benne a nehezebb, mint a könnyebb!

S mindezek ellenére is fel a fejjel testvérek! Ne érzeleg
jünk, ne világfájdalmaskodjunk. Ne foglalkozzunk, ne bíbelőd
jünk olyan személytelen, elvont fogalmakkal, mint az esztendő. 
Mit féltek az esztendőtől, az időtől ? Hisz nincs esztendő, nincs 
idő! Örökkévalóság van csak! Isten van csak! Személyes, élő 
Isten. Őtőle pedig csak nem féltek?

Mert igazán „emberileg szólunk" és gondolkodunk csak, 
amikor azt hisszük, hogy az életünk, a sorsunk egy-egy nap
tárilag elnevezett napon új szakaszokhoz, új fordulókhoz érke
zik. Amikor úgy képzeljük, hogy az „idő", mint egy nagy 
kaleidoszkópot, minden január 1-én kezébeveszi a sorsunkat s 
fordít rajta egyet s ezáltal az életünk új meg új, más meg 
más képeket, helyzeteket vesz fel.

Nem az idő tartja kezében a sorsunkat, hanem az örök 
Isten, — s mi magunk. „Nem az idő halad, mi változunk", — 
mondja a költő is.
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Új esztendő napján tehát ne azt várjátok, hogy holmi 

ügyes fogásokra, részletes eljárási módokra tanítsunk meg ben
neteket, amelyeknek segítségével az új esztendő titokzatos leple 
alól kiügyeskedhetitek magatoknak az ott raktáron lévő szép, 
kellemetes, örömöketszerző dolgokat.

A mai, újévi szent leckében nem ilyen gyakorlati útba
igazítások vannak, hanem a nagy apostolnak egy, — nemcsak 
az év első napjára, — de az egész életre érvényes és kötelező 
egyetemes vezérelve foglaltatik. Amit ha követtek és keresztül
visztek, ahhoz az Isten segítségével ti magatok fogjátok maga
toknak megteremteni azt az igazi boldogságot és pedig nemcsak 
ebben az évben, hanem az egész életetek folyamán is.

Ez a vezérlő elv pedig az a hit, az abban való erős 
bizonyosság, hogy: „Mindnyájan Isten fia i vagytok. "

❖

Az apostol amiatt irta a levelét a galáciabelieknek, mivel 
értesült róla, hogy egyes hívei, t. i. a zsidókból megtértek a mó
zesi törvényeken rágódnak s e törvények rendelkezéseinek, 
bizonyos formaságoknak, így a körülmetélkedésnek megtartását 
követelik a pogányok közül megtértektől is s általában minden
kitől, aki igaz keresztyénnek akarja magát tartatni. A levelében 
tehát bebizonyítja nekik a nagy tévedésüket s épen a felolva
sott szakaszban világosan megírja, hogy a mózesi törvényeknek 
csak a Krisztus elérkezéséig volt meg az a jelentőségük, amit 
azoknak tulajdonítanak. Mert a Krisztussal új útja jött el az 
üdvösségnek, a boldogságnak. S ez az ut épen az abban való 
boldog bizonyosság, hogy isten fiai vagyunk mindnyájan. S 
minthogy fiák vagyunk, tehát egyek, egyenlők is az Isten előtt, 
aki az üdvöt, a boldogságot nem törvényszerű cselekedetekkel 
szerzett érdemek jutalmául és nem faji, nembeli, társadalmi s 
egyébb különbözőségek és kiváltságok szerint adja az embereknek, 
hanem az ő örök ódesatyai szeretető és kegyelme szerint egy
formán, a nagynak is, meg a kicsinek is, — az elsőnek is, meg 
az utolsónak is. — Mert az Ígéret szerint mindenki „örökös*. 
S csupán egy feltételt állít csak fel: „Ha Krisztuséi vagytok!“

S amit az apostol a galáciabelieknek irt, az nekünk is 
szól. — Tehát kik a Krisztusba megkeresztelkedtetek — öltöz
zetek fel a Krisztust! Azaz higyjétek, hogy Atyátok az Isten 
s valljátok, hogy testvérek az emberek, mert mindnyájan Isten 
gyermekei, és akkor örökösei lesztek az üdvösségnek és a bol
dogságnak ez esztendőben is, meg tovább is végig!

Hogy örökösöknek vagyunk kijelölve, vagyis hogy boldog
ságra vagyunk teremtve, azt mindig is érezte, sejtette az em
ber. De a tapasztalás meg azt látszik igazolni, hogy nagyon 
nehezen és ritkán sikerül hozzájutnunk az örökségünkhöz: a 
boldogsághoz. Mert nem vesszük észre, hogy téves utakon 
igyekszünk feléje. Hogy úgy teszünk, mint a galáciabeliek tet
tek. Kísérletezünk, bajlódunk törvényszerű cselekedetekkel, gaz
dasági rendszerekkel, autonóm erkölcsi életszabályokkal, tár



41
sadalmi érintkezési formákkal s azt hisszük, hogy ezeknek be
tartása megszerzi részünkre a vágyva-vágyott boldogságot. Úgy 
teszünk, mint a galáciabeliek, akiknek a levele elején azt írja 
az apostol: „Csudálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus ke
gyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlótok, 
holott más nincs." (1. r. 6 - 7 .  v.)

Bizony nincs más evangélium, mint Krisztusé! Az, amely 
igazán evangélium, igazán „örömhír* s amely így hangzik: 
Mindnyájan Isten fiai vagytok!

Oh mily boldogító tudat ez mindig, s hát még az év első 
reggelén!

Nem vagyunk tehát a világba ötletszerűen bedobott s ma
gunkra hagyott árva, bolygó lények, hanem fiák. Fiák, akiknek 
Atyjuk van. Mert hisz nem az a látszat okozza-e az embernek 
az életben a legkeserűbb fájdalmakat, hogy mintha egyedül, 
magára hagyottan állna a világban? Hogy bármit akarunk is 
elérni, bármennyire szeretnénk is a részünket megszerezni a 
boldogságból, mintha mindig ellenünkbe állna valami? Hol a 
sors, hói az emberek, hol meg a saját erőtlenségünk, tehetet
lenségünk! Nem az-e a legfájdalmasabb tapasztalatunk, hogy 
mintha igazán csak játékszerek volnánk egy szeszélyes valaki
nek: a sorsnak kezében? Meg hogy mintha csak azért élnének 
az emberek itt a földön, hogy — mint az apostol mondja ugyan
csak a galáciai levélben — „egymást falják és marják!*

Oh lehet-e hát egy boldog újévnek szilárdabb biztosítéka, 
mint épen az a hit, hogy mindnyájan gyermekei vagyunk az 
Istennek. S ő mindig úgy cselekszik velünk, mint az atya szo
kott a gyermekeivel. S így nemcsak abban mutatja meg a sze- 
retetét, hogy mindig csak édességeket nyújt s mindig csak 
simogat, hanem ha kell, meg is dorgál s ha úgy látja jónak, 
könnyel is áztatja az orcánkat. Van-e az élet boldogságának 
bizonyosabb biztosítéka, mint a Krisztus „felöltözése* által meg
szerzett az az életfelfogás, mely az Isten állandó atyai szeretető 
és gondviselése alatt állónak tudja az életet s ezért függetlennek 
érzi a boldogságot az élet külső körülményeitől. S amely élet- 
felfogás vallja és hirdeti és cselekszi is, hogy mi emberek „egyek 
vagyunk a Krisztus Jézusban." Vagyis hogy testvérek vagyunk. 
Nem ellenfelek, nem homo homini lupus, nem egymást faló és 
maró ellenségek, hanem testvérek, akik nem arra vagyunk ren
delve, hogy egymást a közös örökségnek: a boldogságnak el
érésében akadályozzuk, egymást attól elüssük, hanem hogy 
hozzásegítsük!

*

Ez új évben tehát és mindig is legyen vezéretek a hit, 
az a boldog bizonyosság, hogy a Krisztus által az Isten édes 
Atyánk, mi pedig mindnyájan neki gyermekei vagyunk s mint 
gyermekei örökösök. Örökösei az üdvnek, a boldogságnak.

Bú-baj, gond, harc, küzdés ezután is lesz, mint ahogy ed
dig is volt mindig, mert ez az élet! Egészen biztos, hogy ez a
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megkezdett új esztendő is ép oly nehéz, küzdelmes, verítékes, 
könnyhullásos lesz, mint az eddig elmúltak voltak. De az is 
egészen biztos, hogy mégis elviselhető lesz s mégis boldog le 
hét. Mert: „Miképen Ábrahám hitt az Istennek és tulajdonít- 
tatott neki igazságul, ekként a hitből valók áldatnak meg a hivő 
Ábrahámmal." (3. r. 6. és 9. v.)

Higyjetek tehát, hogy megáldassatok! Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Felügyelő-beiktatási beszéd.
Kovács Andor esperes beszéde dr. Sztranyavszky Sándor fel
ügyelő beiktatása alkalmával 1929. október 31-én Orosházán.

Testvéreim!
Krisztus mondotta tanítványainak: „Az aralnivaló sok, de 

az arató kevés, kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munká
sokat az Ő aratásába." (Máté IX. 37—38.)

Ha valaha, úgy éppen a mi időnkben elmondhatjuk, hogy 
az állami, egyházi és társadalmi életmezőn sok az aratni, sok 
a tenni, sok az építeni való.

A mi Hazánkat, a mi Egyházunkat rémes földrengés érte, 
kétharmadrészét rombadöntötte; kegyetlen vihar lepte meg, 
amely népe kétharmadát elszakította, elsodorta tőlünk.

A földrengés moraja még most sem szűnt meg; a vihar 
zúgását még mindig halljuk.

Nemzeti ezeréves épületünk egyrésze összeomlott, egyhá
zunk 400 éves várfalai nem egy helyen megrepedeztek.

Súlyos volt a megpróbáltatás, de el nem csüggedtünk, 
nagy volt a csapás, de össze nem törtünk. Erős lélekkel taka
rítjuk el a romokat s hitünk szikladarabjaival tömjük be a vár
falakon a réseket. Imádkozunk és dolgozunk. Krisztus parancsa 
szerint cselekszünk, aki így szól hozzánk is : „Kérjétek azért az 
aratás Urát, küldjön munkásokat az Ő aratásába."

Kértük az Urat és Ő meghallgatott minket. Elbocsájtott, 
elküldött Téged, testvérem, hozzánk, hogy elöljáró légy a mun
kában, példaadó az építésben.

Gyönyörű, szép munkamezöre állított Téged az aratás Ura. 
17.000 evangélikus lélek, mint megannyi gabonaszál hajladozik 
ma feléd, bizalommal, szeretettel fogad, szívből köszönt. Ez a 
hatalmas tábor várja intésedet, utasításaidat, irányításaidat. Ké
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szén állunk mindannyian az aratás végzésére: Haza és Egyház 
építésére. Csak a Te vezényszavadat várjuk. Te, aki nemzeti 
hajónk kormánykereke mellett állasz; Te, aki Hazánk sorsának 
intézésében tevékeny részt veszel; Te, aki az országépítő mun
kát irányítod; Te leszel ezután e gyülekezetben közöttünk őr
ködésre hivatva afölött, hogy az aratás munkáját közülünk ki-ki 
emberül végezze, kötelességét híven teljesítse, hogy reánk is 
alkalmazhatók legyenek Pál apostol e szavai: „A nekünk adott 
kegyelem szerint azonban más-más kegyelem-ajándékaink van
nak: Ha az prófétálás, végezzük a bittel megegyezően. Ha 
szolgálat, szolgáljunk. Aki tanító, tanítson, aki intő, intsen, aki 
osztogató, legyen elfogulatlan. Az elöljáró legyen buzgó. A kö
nyörülő legyen nyájas. A szeretet legyen őszinte*. (Róm. XII. 
6 -1 0 ).

 A felnőttek az egyház mezején, mintegy 1500 iskolás 
evangélikus gyermek pedig az egyház veteményes kertjében 
várja vezérlő szavadat.

Tereád bízzuk gyülekezetünk hajóját, kormánya ezután a 
Te kezedben lesz.

Őrködj Egyházunk ősi alkotmánya fölött. Ez a vár, mint 
n Haza védővárai vérrel összeragasztott kövekből épült fel. Légy 
védelmezője Egyházunk örökölt kincseinek, szabad rendelkezési 
jogának: autonómiájának, mert valamint a nemzet lelke, úgy a 
mi evang. egyházunk lelke is csak szabad levegőben élhet.

Állj őrt törvénybiztosította, vérrel szerzett szabadságjoga
ink fölötti

A mi hitünk, az evangéliumi hit: virág, amely fénylő 
napsugár nélkül nem élhet; a mi lelkünk magasba szálló sas, 
amely tiszta, étheri világban találja fel csak élete boldogságának 
feltételeit.

őrködj a felekezeti béke felett, amelynek romlása szenvedő 
Hazánk vógpusztulásához vezet; de amint Hazánknak csak az 
a béke használ, amely jogainak és igazságának elismerésével 
jár, éppen úgy Egyházunknak is csak az a békesség lehet ke
nyere, amely az egyenlőséget és a viszonosságot hirdeti és 
biztosítja.

Vezérünkké lettél, védelmedre s egyházunkért való küz
delmedre számítunk; de viszont mi is, mint egy ember állunk 
melletted. Hazánk és Egyházunk javáért, boldogulásáért, veled 
küzdünk, veled dolgozunk.

Sziklaszilárd hittel, lángoló egyházszeretettel emeld magasra 
a kezedbe adott evangéliumi zászlót és mi követünk!

Isten szentelje meg közénk való,érkezésedet és áldja meg 
egyházunkban végzendő munkádat: Ámen.
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Temetési beszéd.

Elmondatott G a jd á c s  Pál tótkomlósi evangélikus lelkész 
ravatala mellett 1929. nov. 15-én.

Lukács ev. 12, 43.

Gyászoló Gyülekezet! A kegyelet érzése gyűjtött össze 
minket itt az Isten templomában. Ravatal mellé állított bennünket 
a szomorú kötelességteljesítés. A végtisztességet adjuk meg an
nak az áldott emlékű férfiúnak, aki e koporsóban pihen.

Gajdács Pál, e gyülekezet lelkipásztora búcsúzik tőlünk. 
Kegyes, öreg ember, aki már régen készült erre az útra. Bölcs 
vándor, aki az életben ismerte a helyes irányt és nem tévesz
tette szem elől a célt. Az Úrnak szolgája, aki a reábizottakban 
mindvégig híven sáfárkodott. Őreá illenek a Szentírás felolvasott 
szavai: őt az ő Ura tisztében híven eljárva találta. Ő híven 
munkálkodott mindig, ő  hivatása mezején nem kiszabott idő
tartam alatt, nem óraszámra, hanem állandóan dolgozott.

Munkában találta a hajnal, Íróasztala mellől üdvözölte a 
felkelő napot és ott lepte a nyugalomra hívó este. Ő sohasem 
lankadt el dolga végzésében és sohasem fáradt el kötelességei 
teljesítésében.

Mint igehirdető, mint prédikátor társai előtt járt, az ő ajkán 
alkalmas és alkalmatlan időben, mindenkor egyenlő lelkesedés
sel hangzott a Krisztus evangélioma.

Egyházi beszédeinek kidolgozásában lelkiismeretes, hason
líthatatlanul szorgalmas volt. Több, mint 2000 kidolgozott pré
dikáció maradt utána kéziratban. Istenben bizó, hitteljes lelkének 
drága emlékei, gyöngyszemei ezek. 47 esztendőn keresztül hir
dette e gyülekezetben, e szószékről az Isten igéjét. 47 esztendőn 
keresztül szállt fel lelke a ti lelketekkel együtt innen, e szent 
oltár mellől Istenhez.

E gyülekezet mai nemzedékének legnagyobb részét ő vette 
fel a keresztség által az Istennel való szent közösségbe. Ezer, 
meg ezer konfirmandus gyermek, ezer, meg ezer házaspár fején 
nyugodott csaknem félszázadon át az ő áldó keze. Ezreket kisért 
ki a temető kertbe. — Kikisérte élete alkonyán egyik derék 
fiát, áldott feleségét. . .  Mi meg most őt kisérjük ki az örök 
nyugodalom helyére.

Gajdács Pál hivatásos pap volt.
Egyéniségét a komolyság és mégis eleven kedély, szerény

ség és alázatosság jellemezték.
Jellemét a becsületesség, tisztesség, igazság-szeretet, a 

meggyőződéshez való szilárd ragaszkodás, a megismert jónak 
és igaznak törhetetlen vallása és hirdetése alkották. Szíve puha. 
vaj volt, mint a gyermeké. Ő valóban tudott örülni az örülőkkel 
és sírni a sírókkal.

Gyülekezete apraját-nagyját ismerte, őket gyermekei gya
nánt gondozta, szerette.
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Ó nemcsak lelkipásztora, hanem atyja is volt népének.
Gajdács Pál hű fia volt magyar Hazájának. Ő nemcsak 

ette a magyar föld kenyerét, de meg is becsülte, szerette is a 
magyar földet. Ha más nyelven szólt is olykor ajka,, szíve ma
gyar Hazája iránt hűen érzett és azért dobogott. Ő természetes
nek tartotta, — aminthogy az is — hogy aki a magyar Hazában 
él, legyen bármilyen is az anyanyelve, egyedül és kizárólag e 
Haza gyermeke, ezé, kell, hogy legyen hát szíve, lelke, élete, 
mindene. Gajdács Pál magyar volt akkor is, amikor tót nyelven 
beszélt és írt. Utolsó leheletéig hű maradt magyar nemzetéhez, 
amint hű volt akkor is, amikor magyarságáért a nemzettagadás 
és a hitvány árulás sárral és kővel dobálta őt.

Gajdács Pál nemcsak mint lelkész, nemcsak mint hazafi, 
hanem mint költő is fényt szerzett nevének. Istenadta, kiváló 
költői tehetségével alkotott, maradandó értékű művekkel gazda
gította nemzeti irodalmunkat.

Volt őbenne egy-egy darab Arany és Mikszáth leikéből.
Múzsája hervadhatatlan virágokból font koszorút homloka 

köré.. .
Az ő jelenésének vége.
Gajdács Pál Isten akaratából élete 83-dik évében nyuga

lomra tért.
Most kezdődik az ő igazi boldogsága, mert az ő Ura őt 

tisztében eljárva találta.
Hallani fogja Isten jutalmazó szavát: „Jól vagyon jó  és hű 

s: olgám, kévésén voltál hű, sokat bízok rád ezután, menj be a te 
Uradnak örömébe. “ (Máté 25, 23.)

*  **
Kedves Testvérünk! Kihullott kezedből a Biblia és a tolL 

Egész életedben ez a kettő volt előtted a legkedvesebb. Az 
első lelked eledele, az utóbbi életed verőténye.

A hit és a költészet! Mind a kettő a magasba von, szár
nyat ad a léleknek, tündér szép világba emel. A költészet földi 
pályádat ragyogta be fénnyel, a hit meg mennyei hazádban 
válik az örök élet világosságává.

Nevedet itt müveid őrzik; lelked pedig Istennél nyer hited 
által örök életet.

Menj el békeséggel!
Gyermekeid, unokáid, rokonaid, egyházad tisztviselői, pres- 

byterei, híveid, lelkész- és tanítótársaid, barátaid és tisztelőid 
fájdalommal vesznek tőled búcsút.

Isten veled! Ámen.

Imádság.
Örökkévaló Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban! Mi a te 

gyarló, múlandó gyermekeid a koporsó mellett is csak áldani 
tudjuk a te nagy nevedet, mert a mint az életben velünk vagy
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gondviselő kegyelmeddel: úgy a halálban is Te vetsz nekünk 
ágyat; Te teszed csendessé pihenésünket, édessé álmunkat. 
Téged áldunk e ravatal mellett is, a melyen a te evangélomi 
néped egyik nyájának pásztora pihen. Te hívtad el őt egykor 
a lelki élet munkamezejére; Te lobogtattad fel lelkében az élő 
hit lángját; Te adtad kezébe evangéliomod zászlaját; Te tetted 
igéd hirdetőjévé, országod terjesztőjévé; Te segítetted, Te tá
mogattad áldott munkájában: Anyaszentegyházad építésében ; 
Te áldottad meg szolgálatát sikerrel.

Mindezekért, Uram, áldassék és dicsőittessék a te szent 
neved!

Légy áldva azért is, hogy olyan hosszú időt adtál neki a 
munkálkodásra és hogy késő vénségében hívtad el őt pihenésre!

Ő neked szolgált életében, dicsőítsd meg lelkét halála után!
Nyugosztald meg, Urunk, Istenünk, a te öreg szolgádat s 

add meg neki egykor a boldog feltámadást! Ámen.

Kovács Andor
esperes.

Mit hirdet az emléktábla?
Hősi halottak emléktáblájának leleplezésekor Tényőfalun.

1929. szeptember 8.

Ünneplő keresztyén gyülekezet!
Ünnepi hangulatban és szívünkben ünnepi érzésekkel gyü

lekeztünk össze, hogy a mai napot ünneppé avassuk e gyüle
kezet életében. Ünneplésünk tárgya az a márványtábla, amelyet 
az áldozatkész kegyelet azok emlékére helyezett el e kis temp
lom falába, akik mint a világháború hősi halottjai megérdemlik 
a hálás kegyeletet.

Kicsi és ragyogóan fehér ez a kis templom, ahol ma ün
nepelünk, de ma mégis úgy érezzük, hogy erre a fehérségre 
árnyékot vet és ezzel együtt a mi arcunkra is árnyat von az 
az alig négyzetméternyi, fekete lepellel letakart falrészlet, ahol 
hót aranybetűs név vár arra, hogy a lepel lehullása után lera- 
gyogjon reánk és hirdesse ama nevek viselőinek örök dicső
ségét. Felavatott és szent hely az, Istennek háza, ahol most 
ünnepelünk, de a mai naptól kezdve még szentebb lesz Szá
munkra ez a templom, mert szentté avatja ezt azok emléke, 
akik még másfél évtizeddel ezelőtt szintén idejártak énekelni, 
imádkozni, ma pedig a világ négy táján szétszórva alusszák a 
hősök dicső álmát.

Ha végignézünk a mai ünneplő közönségen, önkéntelenül 
is felvetődik lelkűnkben a kérdés: vájjon kik jöttek el e mai 
ünnepre? Válaszképen megjelenik előttünk mindenekelőtt az a 
legkisebb közösség, amelyet a mai ünnep legközvetlenebbül
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érint: a család. A mai ünnep mindenekelőtt a családoknak 
ünnepe, azoké a családoké, amelyekből ma eljött a reszkető kezű, 
ráncos arcú szülő, a magára hagyott özvegy a szomorú sors
ban osztozkodó árváival, hogy itt újra együtt elsirassák azt, 
akit már annyiszor elsirattak és felelevenítsék annak a gyer
meknek, férjnek, édesapának emlékét, aki hosszú évekkel ez
előtt elbúcsúzott tőlük — örökre. Oh, ha akkor tudtuk volna, 
hogy az elválás után már többé nem lesz találkozás! Ha akkor 
sejtettük volna, hogy a búcsuzás örökre szól! Fájó, sajgó sebek 
szakadnak fel, könnyek erednek meg arra a gondolatra, hogy 
ma a család újból elsiratja a maga hősi halottait. A mai nap 
elsősorban a halottat gyászoló család ünnepe. A kis gyászoló 
család mellett azonban eljött ma ünnepelni egy másik közösség 
egy másik család is, amely magábafoglal bennünket s amely 
ma szintén gyászol és siratja az elhunyt hősöket és joggal, mert 
hiszen mindnyájan gyermekei voltak, akiket ő nevelt, ő gon
dozott, akiknek elköltözése pótolhatatlan veszteséget jelent a 
számára; ez a család ez a mi kis gyülekezetünk és vele együtt 
a mi evangélikus egyházunk. A mai nap ünnepe tehát e kis 
gyülekezetnek és az egyháznak. Végül eljött ma ünnepelni a 
mi szegény szenvedő hazánk, akinek elhívására mentek ők 
előre tüzbe, vészbe, halálba. Ma Hungária eljön ide ebbe a 
templomba, homlokán ragyogó koronából kitör egy drágakövet, 
szíve felett nyíló virágokból kiszakít egy vérpiros rózsaszálat 
és néma méltósággal odahelyezi e márványtábla elé jelezvén 
ezzel azt, hogy a mai nap ünnepe a mi hazánknak is.

Ma ez emléktábla leleplezésével kapcsolatban beszélhet
nénk arról, hogy mit vesztett a hősi halottakban ez a három 
ünneplő közösség: a család, a gyülekezet és a haza; e vesz
teségekkel kapcsolatban feleleveníthetnénk azt a tenger szen
vedést, azt a sötét fájdalmat, azt a megszámlálhatatlan könnyet 
és vért, amely azok útját, halálát jelölte és követte, akiket 
gyászolunk, akiket siratunk, de ma ne beszéljünk többé fájda
lomról, a szenvedések felidézésével ne fokozzuk a fájó érzése
ket, sőt némuljon el a mi szavunk és ehelyett lássuk meg, 
halljuk meg:

mit hirdet az emléktábla
a családnak, a gyülekezetnek, a hazának ? Hogy pedig ezt meg
láthassuk, meghallhassuk, hulljon le a gyászlepel és ragyogjon 
elő az aranybetűs, nemzeti színű szalaggal díszített emléktábla!

Mit hirdet az emléktábla a családnak ? Hét aranyozott név 
ragyog le reánk az emléktábláról. Mindegyik névnek megvan 
a maga családja, a maga családja körében a maga története, 
a maga tragédiája. Most már ez a hét név mégsem fájdalomról 
beszél, hanem mindegyik azt hirdeti, azt izeni a maga család
jának, hogy ha testben nem is, de lélekben veletek vagyok. 
Ha örömötök van, én itt az égi trón közelében veletek örülök, 
ha szenvedtek, én veletek könnyezek. Tegye áldottá és szen
telje meg úgy örömeiteket, mint fájdalmaitokat az a ludat, hogy
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az én megaranyozott nevemben az én lelkem szeme ragyog le 
reátok. Valahányszor belétekintetek ebbe a szembe, az én ne
vemre, lopózzék mindannyiszor a ti lelketekbe az Isten szent 
akaratán való csendes megnyugvásnak egy-egy aranysugara. 
Nyugodjatok meg tehát a változhatailanban és reménykedjetek 
az egykori boldog viszontlátásban. Az emléktábla tehát a csa
ládnak az Isten akaratán való csendes megnyugvást hirdeti.

Mit hirdet az emléktábla és rajt a hét név a gyülekezetnek 
és a gyülekezet tagjainak? Lássátok, mi nem egymás ellen és 
nem egymás közt, hanem együtt az ellenség ellen harcoltunk; 
ti is mint ennek a gyülekezetnek a tagjai ne egymás közt, ha
nem egy vonalban, a bűn ellen harcoljatok. Harcoljatok, küzd- 
jetek annak a kis gyülekezetnek felvirágoztatásáért, amelynek 
erejét a közelmúltban az áldatlan tusakodások és gyűlölségek 
úgyis annyira meggyengítették. Szól ez az üzenet az egész 
gyülekezetnek, azoknak is, akik jelenvannak, azoknak is, akiknek 
visszatérését a mindeneket elfedezó' és megbocsátó szeretet várja.

Mit hirdet az emléktábla a hazának, a haza fiainak ? Ugye
bár mikor ma beléptetek e szent hajlékba, akkor az emléktáblát 
fekete gyászlepel takarta el, most pedig, mikor eltávoztok e 
hajlékból, az emléktáblát virágfüzér és nemzeti színű szalag 
díszíti. Lássátok, az a gyászlepel jelképezi a haza múltját és 
szólt ama hét hős dicső emlékének; azok a virágok és az a 
nemzeti színű szalag pedig jelképezzék a számotokra a magyar 
haza jövendőjét, amelynek történetében a sötét múlt után el 
kell következni a virágos jövendőnek. Az a hét név pedig, 
amely nemcsak ebbe a márványba, hanem a haza történetébe 
is aranybetükkel van bevésve, hirdesse fennen, hogy édes és 
dicső dolog a hazáért meghalni.

Ünneplő gyülekezet: Mai ünneplésünket könnyekkel kezd
tük, végezzük azt felemelt fővel, Isten akaratán megnyugvó 
lélekkel; vésődjék onnan a tábláról annak a hót hős hívünknek 
a neve és dicső emlékezete kitörölhetetlenül szívünkbe s vigyük 
el mai ünneplésünkről lelkűnkben a költőnek ide a márványba 
vésett szavait:

„Óh ne sirasd meg annak végzetét,
Ki a hazáért adta életét.„

Győrffy Béla
felpéci lelkész.


