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Olcsóbb lett a Lelkipásztor!
Állandó panasz tárgyát képezte előfizető

inknél folyóiratunk előfizetési díjának a magas
sága. Ennek magyarázatául szolgál az, hogy 
hazánk megcsonkítottsága következtében lénye
gesen megkevesbedett az evangélikus lelkészek 
száma és így folyóiratunk példányszámának ala- 
csonysága teszi az egyes számra eső költsége
ket magassá Mindazonáltal megpróbálkozunk 
a most kezdődő évfolyamban az előfizetési díj 
leszállításával. A teljes év e lő fiz e té s i  d íjá t

20 pengőrő l 15 pengőre,
a negyedévi előfizetést pedig

5 pengőrő l 4  pengőre
szállítjuk le Ezt azonban csak úgy tehetjük 
meg, hogy minden előfizetőnk pontosan beküldi 
az előfizetési díját. Ennek megkönnyítésére eh
hez a számhoz postai befizetési lapot mellé
kelünk. Aki előfizetését nem rendezi, annak a 
következő számot már nem küldhetjük meg.

A Lelkipásztor kiadóhivatala merész lépés
sel hozta meg ezt az áldozatot az ügy és az 
előfizetők érdekében Szeretnénk hinni, hogy 
előfizetőink is meg fogják tenni az ügy érdeké
ben a maguk kötelességét.

A Lelkipásztor kiadóhivatala.



Első ige.

Evezz a mélyre!
Luk. V. 4.

Emberi természetünknek gyarlóságához tartozik, hogy mun
kánk sikertelensége következtében munkakedvünket és önbizal
munkat elveszítjük. Önbizalmunk és munkakedvünk annál na
gyobb mértékben törik meg, minél gondosabban elkészítettük 
előre a tervet és minél nagyobb odaadással és hűséggel fára
doztunk tervünk kivitelében és megvalósításában.

Nincsen még egy pálya, amelyen a kézzel fogható és 
lemérhető siker annyiszor elmaradna, mint a lelkészi pályán. 
Hasonlít a munkánk Genezáret tavának halászaiéhoz, akik, bár 
egész éjjelen át fáradoztak, de mégis semmit nem fogtak s 
akikhez Jézus a sikertelen munka után igy szólt: „Evezz a 
mélyre!“

Ezek az egyszerű szavak komoly, gondolatokat ébreszt
hetnek bennünk lelkipásztorokban is. Örömmel, sok szép re
ménnyel és lelkesült buzgósággal lépünk hivatásunk mezejére, 
hasznos szolgálatokat akarunk tenni Isten országa szent ügyé
nek, tehetségeinket, melyekkel Isten kegyelme megáldott, szíves 
örömmel használjuk azoknak javára és építésére, akiknek gon
dozását és lelkiüdvét Isten akarata reánk bízta. De munkánk 
sikerét ezer akadály késlelteti. Utunkban áll a hitetlenség, amely 
tagadja az ember magasabb rendeltetését; a társadalmi elége
detlenség, amely harci riadót fuj; a jelszavaknak káprázatos 
tűzi játéka, mely téves utakra vezet; a sivár önzés, amely nem 
veszi észre, vagy nem akarja észrevenni a körülötte egyre na
gyobb tengerré növő nyomort, hanem hideg részvétlenségével 
csak a maga célját keresi; a vállvonogató közöny, amely be
gyepesedni engedi az ideálok oltárához vezető utat; a minden 
képzeletet felülmúló gazdasági romlás, amely az emberek mil
lióinak kezében töri össze a kenyérnek a botját s napról-napra 
ijesztő mértékben szaporítja a lelkűkben összetört és erkölcsük
ben elesett emberek számát s ez által veszedelmesen gyengíti 
nemzetnek és egyháznak erkölcsi tőkéjét; a politikai pártoknak 
gyűlölködése, amikor kicsinyes pártharcok kakas viadalában 
nagy nemzeti érdekek esnek a porba; a hazugság, amely bű
nöknek forrása és anyja s amely megtévesztő köntösben pom
pázik a világon; a felekezeti gyűlölködés halálangyala, amely 
nemzet és egyetemes keresztyénség mezőit pusztulással, veté
seit pedig megsemmisüléssel fenyegeti.

Ezek és ezekhez hasonló okok hátráltatják munkánk sike
rét, törik meg munkakedvünket és önbizalmunkat. Valóban ránk 
is illik a Krisztus lelkesítő biztatása: „Evezz a mélyre!”
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Megdöbbenünk, de kétségbe nem esünk bármennyi is az 
akadály és bármilyen kevés is a siker. „Az akadálynak a ter
mészete, hogy, vagy elnyom, vagy óriási erőre ingerel. S bár 
vannak is akadályok, melyek embert és nemzetet elnyomnak, 
de vannak emberek és nemzetek, akik erejüket megfeszítve, 
minden akadályt legyőznek." Ezért nem maradhat el munkánk
nak a sikere sem, mert bár korunk a hitetlenség, sőt a hit- 
ellenesség ideje is, amely zúgó szélvész gyanánt seper végig 
a világon, mégis megjön a siker. Azt mondja Carlyle: „A  tavasz 
lehet hosszú és viharos, április hava esős, május pedig hideg, 
végre mégis csak eljön a nyár. Addig kopaszon álltak a fák, 
száraz és meztelen ágak nyikorogtak, siránkoztak a szélben. 
Szinte azt mondta már az emker: vágd le, miért foglalja el a 
helyet? Nem, várni kell. Június lehellete megcsapja és ime 
rügyezik és virágzik. Fán, emberi intézményen, hitéletben, 
nemzeten, mindenen, ami Isten világában születik és nő meg
figyelhetjük ezt a fordulatot." Munkánk sikerének az alapja 
tehát a kitartás és a türelem.

Azután a bizalom abban, és annak igazságában, aki min
ket a munkamezőre elhívott . . . Péternek azt mondja Jézus: 
„Vigyed a mélyre a hálót és bocsássátok halfogásra." Hol van 
ez a m ély? A  klasszikus idők pogánya azt mondotta, hogy 
minden márványtömbben benne van Aphrodité képe, csak mű
vész-szem kell hozzá, amely meglássa és művész-kéz, amely 
kifaragja. Csak a Megváltó szeretetében megtisztult lélek képes 
arra, hogy meglássa, miszerint minden emberben megvannak 
az isteni eredet nyomai, az Istennek képe és ha ezt az isteni 
eredetet a világ szeretete, önzés és egyéb bűnök akár torony 
magasságnyira is elborították, a lelkipásztor hálójának ebbe a 
mélységbe is le kell érni, hogy azt az elhomályosult istenképet 
felhozva, a szeretet leheljeiével fényessé tegye. Csak ne álljunk 
meg fél utón. A  „mély" azt is jelenti, hogy ne csak a pásztori 
szeretetet éreztessük meg, hanem tapasztaltassuk meg a vergődő 
lélekkel azt a szeretetet is, mely a Krisztusból, keresztjéből, a 
Krisztusnak értünk élő leikéből, értünk átszűrt kezéből, értünk 
megszakadt szívéből árad minden lélek felé. A  Krisztusból, aki 
úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát adta az Istennek gyö
nyörűséges illatozásra. Van-e az emberek közt más név, amely 
által kellene megtartatnunk? Vethet-e valaki más fundamentu
mot azon kívül, amely egyszer vettetett s amely a mi Urunk 
Jézus Krisztus neve? És aggódás, csüggedés megmarhatja-e a 
lelkünk, ha az ő országában ő alatta munkálkodunk és fára
dunk? Bízó hittel és élő reménységgel bocsátjuk le parancsára 
hálóinkat halfogásra, mert tudjuk azt, hogy a mi fáradozásunk 
nem hiábavaló, mert az Úr akaratának vagyunk az eszközei 
s a mi erőtelenségünk által a maga erejét és dicsőségét végzi 
el az Isten.

Mikolás Kálmán.
esperes-lelkész.
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Tanulmányok.

„Ludak zsibongása.“
A XVII. század egyik legmunkásabb magyar 

evangélikus lelkésze, az eperjesi gyülekezet lelki- 
pásztora Madarász Márton 1636—1641-ben magyarra 
fordította Meisner Boldizsár wittenbergi tanár 1626- 
ban megjelent perikopás gyűjteményét. Munkáját 
Prepostvári Zsigmondnak ajánlja. Az ajánlólevélből 
való az alábbi részlet, melyben a „ludak zsibon- 
gásót" kora tudományos felkészültségével, szólam 
kincsével, vallásos lelkesedésével, polemikus nyilai
val akarja elhallgattatni. A mai napig élő vádak 
ellen most is jó fegyver ez a háromszáz esztendős 
előszó.

Ama jeruzsálemi zsidók módjára, kik azt mondják vala: 
Sapientes nos sumus et lex Domini est nobiscum, bölcs vagyunk 
mi és az Úr törvénye nálunk vagyon, (Jeremiás 8, 7.) csak 
egyedül bölcsnek és katholikusnak tartó és az egész földet 
küldetettlen és hivattatlan megkerülő, eljáró és magát mindenüvé 
beszinlelő szerzetes fekete hadnak és sokszínű telhetetlen sáska 
csoportnak semmi zavaros viz nem mossa tátott és megnyílt 
koporsóhoz hasonló száját, mint ez, hogy: Mióta mi kiáltunk, 
majd mind kikiáltjuk a magyarok kezéből az országot, oly echós 
hangossága vagyon a mi kiáltásunknak a törökök birodalmá
ban, —  úgy mond Balásfi Tamás boszniai püspök —  azóta 
sanyargattatik, nyomorgattatik és büntettetik az Úristentől a 
keresztyén világ véghetetlen hadakkal, drágasággal, éhséggel, 
döghalállal és ezekhez hasonló egyéb ezer csapásokkal, mióta 
Luther elpártolt a római eklézsiától. E nótát nincs oly pór, pa
raszt, veres- vagy fehérnadrágú pápista ember, aki főmódon 
ne tudná dúdolni. Ha Isten súlyos csapásainak okai a mi kiál
tásunkban és vallásunkban volnának, minden okvetetlen méltó 
volna a mi vallásunk minden nemzetségektől és teremtett álla
toktól való kárhoztatásra és istentelen névvel való szidalma
zásra. Sőt mi magunk sem érdemiünk egyebet tűzre, vízre és 
vasra való ítélésnél, egy szóval az Isten országából a gyehenna 
tüzére nyakra-főre való vetésnél. Ennekokáért, hogy hallgatá
sunk miatt mind vallásunk örök gyalázatban ne maradjon, mind 
ezek a nem okos okok és ördögi hazugságok az ügynek, tör
vénynek megnyerésével, szokásuk szerint, ne dicsekedjenek, 
végeztem magamban, hogy a Magasságbélinek malasztjával 
segíttetvén délszínre hozzam és a fényes nap elé terjesszem a 
hazugságnak szemtelenségét, hogy vere mendacium operatus
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est siylus mendax scribarum: valóban hazugságot szerzett az 
írók hazug pennája (Jer. 8, 8) és megnyílt koporsó szája (Zsolt. 
5. 11).

Nem szükség pedig senkinek igen csudálkozni e hazug 
okádáson, sokkal inkább abban megbotránkozni és azért igaz 
evangéliumi vallásunktól íélreállani. Mert nem ma költ és szo
kott erkölcsük és újságuk, hanem régi, elkopott fabulájuk ez 
azoknak, akik mivel hogy elhagyattatok az igazságtól, a hazug
ságot tették reménységükké (Esaiás 28, 15). Már régen Luiher 
előtt, sok ezer esztendővel, hallott volt Mózes és Áron az Izrael 
népétől efféle büdös bábuk szót: Vajha az Ur keze által emész
tettünk volna meg Egyiptom földében, mikor ülünk vala a fazék 
hús mellett! Miért hoztatok ki minket e pusztába? (II. Móz. 
16, 3.) Jeremiás prófétának is nemde vájogatták füleit a fülvá- 
jóva[ az aggnő kofák ? 1 A  beszédet, melyet nékünk szólottái 
az Úr nevében, nem hallgatjuk tőled. . .  A z  időtől fogva, hogy 
megszűntünk áldozni az ég királynőjének, minden nélkül szű
kölködünk és fegyverrel s éhséggel emésztetünk m eg! (Jer. 44, 
16 sköv.)

Szent Cyprianus idejében is szenvedték e marcangolást 
az ártatlan keresztyének. A  keresztyéneknek tulajdonítod, hogy 
a világ megvénhedvén, mindenek fogynak, kisebbülnek, micso
dát, ha a vének is a keresztyéneknek tulajdonítják, hogy vén- 
ségükben rosszabbul vannak, hogy nincsenek oly erőben fülük 
hallásában, lábuk futásában, szemük élében, erejük vastagsá
gában, belső részük nedvességében, tagjaik mozdulatjában, 
mint elébb ? ! .  . . H ogy pedig gyakori hadak vannak, hogy a 
szükség és éhség szorgalmalosságot gyűjt rakásra, hogy az 
indulatok kegyetlenkedvén az egészség megtöretik, hogy az em
beri nemzetség döghalál által pusztíttatik: és tudjad, hogy eleve 
megmondatott, hogy az utolsó időben megsokasulnak a. gono
szok . . . Bizonyára tehát, ha azok meglesznek, amelyek a 
megbúsult Isten haragját mutatják, nem miattunk lesznek, akik
től az Isten tiszteltetik, hanem a ti vétkeitek büntettetnek, akik
től bizonyára az Isten sem kerestetik, sem féletik, sem el nem 
hagyattatván a hivságos hamis tiszteletek az igaz vallás meg 
nem ismertetik. (Libr. 5. Ad Demetr. cap. 3.)

Halljuk, ha tetszik Ambrosiust is : Találtam egynémelyeket, 
akik maguk elhitetéséből azt hiszik, hogy ők igen bölcsek esz- 
telenkedni, bolondoskodni és mintegy valami készet jövendőből 
mondani: hogy minekutánna e világon a keresztyénség kezdett 
lenni a széles világ elveszett, sőt még az istenek is elhagyván 
az ő  szokott gondviselésüket, mellyel valaha meg szokták volt 
látogatni a mi dolgainkat, a föld tartományiból kitörültettek. 
(Libr. 1. Disput. adv. Gént, in principio).

A  jámborok mondásiból kitetszik, hogy kiket kövessenek 
e patvarkodásban a mi római ellenzőink és mily nagy álnok
ságukat titkolják el és elrongyolt, rothadt gatyával fedezzék be 
e reánkfogásban és méltatlan kárhoztatásban. Mintha soha
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Luther előtt nem voltának volna semmi nyomorúságok, hadak, 
döghalálok és éhségek itt e mi szegény idegen nemzetségektől 
és a magunk saját nemzetségétől elpusztított és megrontott 
országunkban és a szomszéd országokban, hanem a Luther 
tanításával jöttének volna be a világra. De csak szeleket táp
lálnak e hazugságra való támaszkodásukban az avítók. (Prov. 
10, 4.) Mert nyargaltassák és futtassák által imádkozásban ide
stova szemlélgető gyors szemüket a Szentíráson, római, görög, 
német, lengyel, magyar és minden nemzetségek históriáin, me
lyek a vizszinű ég alatt vannak és kisértsék meg, ha találnak-é 
azokban Luther előtt egy nehány ezer vagy száz esztendővel 
történt afféle nyomorúságokat I

Évát és Ádámot szentenciázta meg az Istennek igaz ítélete, 
a Luther tanítása s a mi kiáltásunk irigysége-e?

Menjetek által Josefus Flaviuson, Tacitus Comeliuson, 
Herodotuson, Polybiuson, Curtiuson, Diogenes Laértiuson, az 
anyaszentegyházi históriákon. Kisértsék meg szerénységüket 
Bonfiniusban, Aventinusban, Thaanusban, Sleidanusban és 
egyéb historikusokban is, ha találhatnak-é azokban Luther előtt 
sok idővel történt hasonló nyomorúságokat azokhoz, amelyeket 
e mi édes nevelő és tápláló hazánk szenvedett keresztyénné 
lételétől fogva és szenved még ez ideig is?  És piruljon meg 
szemérmetlen orcájuk és patvarkodásuk rusnya és tusnya bu- 
jálkodása ez ilyen fűzből és szalmából kötött, fűzött és sült 
rációért, maguk vétkének, világi méltóság és jószág keresése 
s testi kívánságokban való élése büntetése viselésének, hordo
zásának reánk ok nélkül és hamisan való fogásáért, kenéséért. 
A z ő bűnük gyümölcse az, amint elfutásuk bizonyítja. És mi 
az oka, hogy Budán, Egren és egyebütt az ő kiáltásuknak nem 
volt oly nagy echós hangossága, hogy azt hallván boldog Szűz 
Mária a pogány törököt, nékik igen hasznos édes hazánktól, 
mint Pátronája, kedvekért, nem tilalmazta. Egyebeket kegyes 
keblében megtartván, csak őket űzte keserves és siralmas szám
kivetésbe ? I

Délszinnél világosban kitetszik, hogy a világi változhatatlan 
nyomorúságoknak okai szintén úgy nincsenek a mi apostoli 
vallásunkban, mint Jeruzsálem városa elpusztulásának és a  
zsidóság számkivetésének a Krisztus prédikálásában. Hanem 
a  farkast követik itt is ezek, aki maga felzavarván a vizet on
nét felyül, a szegény juhra ada okot.

Dr. Incze Gábor.
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Vasárnapi és Snnepi beszédek.

Az isteni kegyelem adventi éneke.
Advent I. vas.

Lukács I. 68—79;.
A gondviselő Isten legdrágább ajándéka minden bizony

nyal a Karácsony fényes kapuján lépett be az emberi történe
lemnek az útjára. Ehhez a kapuhoz azonban hosszú századok 
csalódásán, kiábrándulásán át, egy nagy vágyakozásnak boldog 
adventi lépcsőin juthatott csak el az emberiség. Ma, amikor 
advent első vasárnapján a Karácsony kapujához vezető első 
lépcsőn imádkozva áll meg a lelkünk, az áhitatunk önkéntelenül 
is elméláz a múlton és néz a jövendő felé. És amikor ez az 
adventi emlékezés a múltba vezet bennünket, feltárul előttünk 
a Krisztus előtti kornak a képe. Látjuk a jobblelküek és ne
mesebben érzők kis seregét, mint egy eltévedt világ tengerében 
kiemelkedő kis szigeten összebújt hajótörötteket, akik az imád
ság messzelátóján nézik és várják a szabadító hajót. Látjuk a 
múltat, mint egy fojtott levegőjű betegszobát, ahol súlyos be
tegek odabilincselve a bűn kemény ágyához, reménykedve vár
ják lázálmok őrjítő éjszakáin át a hajnalt, amikor megvirrad és 
beszáll hozzájuk a gyógyító napsugár.

Izrael egész vallásossága nem volt más, mint a hajótöröttek 
kétségbeesett egyedülvalósága és a betegszobák megromlott le
vegője. A törvény parancsainak külső betartásával altatgatták 
nagybeteg lelkűket, a szemük elhomályosodott, nem tudtak már 
az ég felé nézni és a reményük földi Messiásra várt, aki majd 
eljön és hódító légióival messze űzi a gyűlölt római zsarnoko
kat és kezükbe adja a nemzeti szabadság dicsőséggel és jóléttel 
hímzett zászlaját. És mialatt ők szomorúan rótták a kiábrándu
lásnak, vagy az eltévelyedésnek az útját, azalatt Zakariásnak, 
a főpapnak kettős Ígéret boldog üzenetét hozta az angyal: „N e 
félj Zakariás, mert meghallgatta az Úr a te könyörgésedet és a te 
feleséged Erzsébet szül neked fiat és nevezed az ő nevét Jánosnak 
és lészen teneked örömödre és vigasságodra és sokan fognak örven
dezni az ő születésén, mert nagy lesz az Úr előtt és betellik Szent
lélekkel és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz. “

A gyermek megszületik és Zakariás megnémult ajka di
csőítő ének hangjaira nyílik, amint szent látomások karján rin
gatja gyermekét: „ Te pedig kis gyermek a magasságos Isten pró
fétájának fogsz hivatni és az Úr előtt fogsz járni, hogy az ő utait 
megkészitsed. “ Lelkének boldog reménységében, Istenbe vetett 
hitével már látja a magasságból alátörő világosságot, amely meg 
fog  jelenni mindazoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában 
ülnek, hogy lábaikat a békességnek útjára igazgassa. “
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Zakariás gyermeke bölcsőjénél meglátta, hogy nem földi 
Messiás, nem emberi erő világítja be népének bűnös éjszakáját, 
hanem csak Isten felől, az isteni kegyelem partjairól indulhat 
el a megváltás hajója és tűnhet fel szomorú hajótörötteknek a 
biztató fény megnyugtató világossága. Ez volt Zakariás boldog 
adventje.

Ma mintha az emberiség újra a régi utakat járná. A mi 
szomorú adventi népünk vájjon milyen csillagra, milyen fényre 
vár ? ! — Nem nézhet másfelé és nem várhat másra, mint arra 
a világosságra, amit Isten gyújtott meg Karácsony éjszakáján.

A mi adventunk tehát az égre néz és
1. nem emberi erőt, vagy vak sorsot, hanem
2. isteni kegyelmet vár.

I. A jobb jövőnek reményét nem lehet erőteljesebben ki
fejezésre juttatni, mint azt Zakariás teszi, amikor azt mondja: 
„ Te pedig kis gyermek a magasságos Isten prófétájának hivattatol, 
mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed.* Zakariás 
lelki szemeivel már látja népének felszabadulását a rómaiak 
zsarnok igája alól, látja az Ígéretek beteljesedését, amelyekről 
Ábrahám idejétől fogva olyan sok próféta jövendölt és boldog 
örömmel szól: „az Istennek nagy irgalmasságáról, hogy megláto
gatta őket a naptámadat a magasságból, hogy azoknak, akik a 
sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, lábaikat a békesség 
útjára igazgassa. “

Zakariás e szavakban kétségkívül olyan várakozásnak adott 
kifejezést, amely mint boldog reménység élt elnyomott és le- 
igázott népe lelkében, amely várakozás valóra is vált volna, — 
mert hiszen Isten Ígéretére volt alapítva — ha Izrael népe el 
nem fordul attól, hanem „félelem nélkül szolgált volna neki szent
ségben és igazságban életének minden napjában. “

A szorongattatás és nyomorúság napjaiban a reménység 
az egyedüli erő, mely felemelheti és vigasszal töltheti el embe
rek és nemzetek életét. De ezt a reménységet nem lehet földi 
erők beomló iszapjába építeni. A hajó, melynek fedélzetén van 
elrejtve a menekülés, sohasem érkeznék meg a hajótöröttekhez, 
ha az emberi lélek hajtóereje nem forgatná a kormánykereket. 
Az egyedül maradt és bűneiben, vagy szenvedéseiben gyötrődő 
ember is csak akkor tud elmenekülni egy másik jövendő part
jára, csak akkor tud beérkezni a jólét és üdvösség kapujába, 
ha a Szentlélek ereje hajtja, viszi és sodorja adventi megtéré
sen át Karácsony felé. Csak akkor lehet Zakariással diadaléneket 
énekelni, ha a reményünk nem a vak véletlen csolnakára vár, 
hanem az Isten igéjének és imádságos hitének szavaival küldi 
a vészjeleket az adventi vágyakozás szigetéről az adventi király 
szabadító hajója felé.

Zakariás adventi várakozásának van egy biztos és meg
nyugtató jellemvonása, hogy t. i. nem emberi szóra, délibábra,
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hűtlen vaksorsra épít, hanem örökkévaló és biztos világítótorony 
fénye világítja be az álmait: az Isten beszéde. Nem emberi sza
vak elnémuló ígéretére, hanem az örökkévaló Isten prófétáinak 
kijelentésére alapítja reményét „mindarra, amit szólott az Ur az 
ő  szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak, hogy ellen
ségeitől .megszabadítja őket és mindazok kezétől, akik őket gyűlölik 
és az eskiivésre, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a zsidó nép 
ősatyjának, hogy megadja nekik, hogy megszabadulván ellenségeik 
kezéből, félelem nélkül szolgáljanak neki."

A mi adventi várakozásunk sem nézhet emberi szavak 
vagy véletlen esélyek kétséges, bizonytalan, hitető segítsége és 
ígérete felé. Az advent kapujában állva ha visszanézünk, min
denütt emberi tehetetlenséget, tépett sorsot, nyomorúságot és 
sötétséget látunk. Világosság, hajnal, békesség és üdvösség vi
lágító fénye csak Karácsony titkának ablakából sugározhat fe
lénk. Ezt az utat azonban egyedül az örök adventi király szava 
világítja be: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz a világ világossága. * Advent kapujából ne visszafelé néz
zünk, hanem előre; ne földi utakat kutassunk, hanem

II. Isten kegyelmére várjunk és érette imádkozzunk. Zakariás 
boldog éneke is ezt az utat tölti be gyönyörű hangjával: „Á l
dott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő 
népét és felemelte az üdvösségnek szarvát nekünk az ő gyermekének 
Dávidnak házában. “

Igen, legyen áldott az Úr, hogy „meglátogatta az ö népét". 
Hogy nem engedi meg ma sem, hogy mi botorul rohanjunk 
földi életünk bűnökbeveszö csábos utain. Hogy csapások és 
szenvedések tűzében, betegségeink lázálmaiban odahajol hoz
zánk és csalódások hideg szellőiben, fejfák könnyel mosott írá
sában figyelmeztet arra, hogy az adventi vágyaink, reményeink 
ne földi téreket bolyongjanak át, hanem Arra nézzünk, Azt 
várjuk, akit Ő küldött el, hogy békével takarja be a mi nyug
talan szívünket. Legyen áldott az Úr, aki meglátogatott nehéz 
idők várakozó óráján, hogy magunkba szállva, minden hiába
valóságot elvetve, elvezessen a megtérés utján a bűnbánat fe
hér köntösében azokra az adventj lépcsőkre, melyeken már az 
Ő arcának fénye világol és az Ő bölcsesége magyarázza meg 
ennek a földi életnek minden értelmetlenségét. Ki tudja miért 
vezet bennünket örökösnek látszó téli tájakon, fekete, hajnal
nélküli éjszakákon, gond és bánaterdőkön át? Talán azért, hogy 
egyszer biztosan megérkezzünk Hozzá. Miért töri le olyan sok
szor a mindennapi kenyerünk javát? Talán azért, hogy kezünkbe 
vegyük, hogy éhezzük és kérjük azt a másik kenyeret, ame
lyikről teljesen megfeledkeztünk: az életnek kenyerét. Miért 
némítja el oly sokszor az örömeinket és hallgattatja el boldog
ságunk szavát ? Talán azért, mert csak a néma Zakariások újból 
megnyílt hívő ajka tudja elmondani a hála imádságát és az Is
tent dicsérd éneket." „ Legyen azért áldott az Úr, aki meglátogatta, 
de meg is váltotta az ő népét."
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Zakariás számára az ő adventi hymnusa még csak egy 
szebb jövendő Ígérete volt; számunkra azonban már jelenné 
vált valóság boldog tapasztalása. „ Isten megváltotta az ö népét. “ 
Zakariás még sötéten állott advent kapujában, mirajtunk azon
ban már a karácsonyi csillag fénye ragyog. A mi jövendőnk, 
sorsunk, üdvösségünk és boldogságunk csak azon fordul meg, 
hogy állandóan járunk-e ennek a karácsonyi csillagnak a fé- 
nyéoen.

A te életed Testvérem, a te jövőd és a te advented attól 
függ, hogyan állasz ma oda az elküldött Szabadító elé. . .

Európa egyik öreg templomában van egy híres orgona. 
Egy nap fiatal férfiú ment a templomba és arra kérte az öreg 
orgonistát, hogy adja oda neki a kulcsot és engedje meg, hogy 
játszék az orgonán. Az öreg azt felelte: „Sajnálom, uram, de 
a kulcsot nem adhatom oda. Nagyon híres orgona ez és nagyon 
kell rá vigyáznom." Az ifjú azonban kitartott kérése mellett és 
az unszolásnak végre engedett az öreg és odaadta a kulcsot. 
Az ifjú az orgonához ül, beigazítja és elkezd játszani. Az öreg 
tágranyilt szemekkel csodálkozva hallgat... A zene lágyan, 
halkan indul, mintha szellő lengedezett volna a lombok között. 
Aztán erősebbé lett, kitört a vihar, dörgött, villámlott, végül 
megindult az e s ő .. .  A vihar elmúlt, a nap kisütött, a madarak 
újra csicseregtek. A zene halk hangon, mintha gyermek moso
lyogna anyja ölében, — elhalt. Az ifjú felállt, megköszönte az 
orgonát. Az öreg a meglepetéstől magához térve kérdezte: de 
hát ki ön? mi a n e v e ? .. .  Az ifjú meghajtva magát így szóltj: 
Mendelssohn Félix vagyok. Az öreg fájdalmasan válaszolt: a 
mester, az orgona mestere van itt és én nem akartam odaadni 
a kulcsot!

Advent kapujában itt áll a Mester és a kulcsot kéri. Lel
ked, életed kulcsát, hogy életedből kihozza a legszebb zenét: 
a békét, a boldogságot. Add oda Neki! Az emberi erő és a vak 
véletlen durva ujjai nem tudják eljátszani a te orgonádon a 
Zakariás énekét, de ha a Mesternek adod, akkor a te szíved 
is tele lesz hálaénekkel.

Add oda a Mesternek az életedet és meglátod, adventi vá
gyaid valóra válnak és a karácsonyi angyalok kórusa gazdagabb 
lesz egy gyönyörű dallammal: a te életed boldog hálaénekével! 
Ámen!

Sárkány Béla
kecskeméti főesperes-lelkész.
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Közel az Úr!
Advent II. vas.

Luk. 17, 20-30.
Az emberi életnek Isten kegyelméből meghatározott idő

tartama bizonyos tekintetben méltán tekinthető úgy, mint a 
folytonos várakozás és vágyódás ideje. „Nincs itt maradandó 
városunk, hanem a jövendőt keressük." Az ifjúkor sejtelme a 
reménység tükrében látja vágyainak teljesülését. A szülő várja 
gyermeke jövendőjét, könnyel áztatott vetése boldog aratását. 
Az élet megfáradt harcosa vár nyugalmasabb napokat s békés 
öregséget. A kínoktól elcsigázott beteg várja a gyógyulást, az 
élet keresztjét hordozó a gyötrelmek elmúlását, az élet örömét. 
Mikor az egymásután következő megpróbáló napok súlyosbítják 
terheinket, növelik aggodalmainkat, tetőzik nyomorúságainkat, 
várakozás és vágyódás kelti ajkunkon e fohászt: „Vidámíts 
meg Uram minket a mi nyomorúságunk napjai után s az esz
tendők után, melyekben láttunk gonoszt." Kereszthordozó, nyo
morba, szégyenbe taszított magyar nemzetünk várja ügye igaz
ságának győzelmét, a magyar „Hiszekegy" teljesülését. Oh 
hogyne lenne az egész élet szüntelen várakozás és vágyódás, 
midőn még a haldokló is remél és új életet vár, midőn reszkető 
ajkán az utolsó fohász fakad: „Kezedre bizom lelkemet, te vált
hatsz meg engem, oh Uram, hűséges Isten." Mindent Istentől 
várunk.

A szívek várakozásának és vágyódásának érzése évszáza
dok hosszú során ritkán tartotta az emberiséget annyira hatal
mában, mint ezekben a gonddal, vésszel telt napokban, az 
értékek megpróbálásának mostani Ítéletidején. Belekapcsolódik-e 
ez az egyetlenegy Szabadító utáni vágyódásba, — vagy pedig 
fázós kétkedéssel szólal meg a nehéz kérdés: „Te vagy-e az 
eljövendő, vagy mást várjunk?" Az ádventi érzések és gondo
latok nem mindig mentesek a tévelygés megnyilatkozásaitól. 
A nép, mely setétségben jár, nem mindig követi azt a világos
ságot, mely a halál árnyékának völgyén keresztül az életre 
vezet. Élet, halál, ítélet kérdése nem mindenkit késztet megál
lásra és feleszmélésre. A  legszánandóbb látványt azok nyújtják, 
akik Isten országától távol esve kívül maradnak advent kapuján. 
Pedig az ébresztő szó mindnyájunkhoz hangzik: Közel az Úri 
Közel 1. az ő kegyelmével, de 2. közel az ő Ítéletével is.

1. Mikor jő  el az Istennek országa?" Ezt kérdezik alap
igénk szerint a farizeusok Jézustól, aki most is megismeri az 
ő szívük indulatait és gondolatait. Az érzékies messiási remény
ség és várakozás népének kérdése volt e z : Mikor, milyen kisérő 
jelenségek közepette jő  el és valósul meg a Messiásnak várva- 
várt, világra szóló földi birodalma, a gyűlölt római rabigából 
való szabadulás és hatalom boldog kora s Dávid királyi trónja 
rég letűnt dicsőségének feltámadása?... És az idő jelei által
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felidézett türelmetlenségnek, a gúnyolódásra hajló kételkedésnek, 
a bizonytalanságok útvesztőjébe került kislelküségnek, —  vagy 
az őszinteséget nem nélkülöző s a létező állapotokkal való elé
gedetlenségnek, az elveszett paradicsom keresésének nagy kér
désére Jézus felelete ott hangzott a farizeusok füle hallatára, 
— s hangzik nemzedékről-nemzedékre, míg az evangéliom pró- 
dikáltatik: „Nem jő el az Isten országa szembetünőképen; és 
nem mondják ezt: Imé itt vagy amott van; mert imé az Isten 
országa ti közöttetek van.“

Hiába minden farizeusi okoskodás és az emberiség nagy 
problémái során felvetődő kérdések özöne: az egyes ember és 
az egész emberiség üdvösségének keresése ezen a kérdésen 
fordul meg: Kicsoda neked a Krisztus? Az üdvtörténet tanú
sága mellett a te szívednek kell megadni az adventi készülethez 
méltó feleletet: Ő az én Üdvözítőm, akiben Isten országa jelent 
meg a földön. Ez az ország itt van közöttünk, bár nem e világ
ból való. Messiási működése, szava és cselekedete mint az ég 
a földtől, olyan távol volt a lármás feltűnés szándékától és 
jelenségeitől, a földi hatalmasok hódításának gyakorlásától, de 
Isten országának alapvetését mutatja, mint Keresztelő Jánosnak 
adott felelete is minden kétséget eíoszlatóan hirdeté: „A vakok 
megvilágulnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a 
siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek az 
evangéliom hirdettetik." Eljött az idő teljessége. Megjelent Isten 
üdvözítő kegyelme minden embereknek.

Jézus ajkáról elhangzó örömhír e z : „Isten országa ti kö
zöttetek van", — s mi hívő szívvel valljuk: Isten országa ott 
van, ahol életünk középpontjába Jézus lép, ahol az ő lelke, az 
igazságnak, békének s Szentlélek által való örömnek lelke él, 
hat, munkál közöttünk. Isten országa ott van, ahol ő maga vonul 
be a mi szívünkbe, ahol ő fogad be véghetetlen szeretete és 
kegyelme szent közösségébe. Akiben nincs a Krisztusnak lelke, 
az nem övé. Külsőségek, tantételek, szertartások nem dönthetnek 
Isten országába való tartozásunkra nézve. Az ú. n. „egyedül 
üdvözítő egyház" evangéliomellemesen, jogtalanul állapítja meg 
az „eretnekség" fogalmát. Az Isten nem személyválogató s min
den nemzetségben kedves előtte az, aki őt féli és az igazságot 
cselekszi. Az ő országa alattvalóitól csak egy adót kíván: Add 
nekem a te szívedet! Ebben az országban az egyes ember vég
hetetlen érték. Ezt beszéli nekünk a lelket rázó adventi kép : az 
adventi vendég, a királyok királya az ajtó előtt áll és zörget...

Közel az Úr! Közel az ő kegyelmével, „mert az ő teljes
ségéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemre. Mert a tör
vény Mózes által adatott, de a kegyelem és valóság a Jézus 
Krisztus által." Ez a valóság itt van közöttünk, bár Isten országa 
teljes eljöveteléért mindennap imádkoznunk kell: „Jöjjön el a 
te országod." Livingstone, a híres afrikai utazó, aki felfedezé
seivel nemcsak általában a művelődésnek, hanem különösebben 
a keresztyénségnek, Isten országának is nagy szolgálatokat tett,
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egy nap sem mulasztotta el, hogy szokásos fohászát el ne re- 
begje: Uram, jöjjön el a te országod. Egy nap holtan találták 
az agg tudóst abban a helyzetben, amint ágya előtt térdre bo
rulva, fejét összekulcsolt kezeire hajtva imádkozni szokott; — 
mintha halálában is bizonyítani akarta volna, hogy az emberi
séget állati sorsából csak a hozzá lehajló örökkévaló kegyelem 
emelheti fel Isten országa örökségének elvételére, — és hogy 
az evangéliom világosságának kell felragyognia s . . .  Jézusnak 
kell uralkodnia ott, hol a setétség beborította a földet s a ho
mályosság a népeket... Rettenetes világtörténeti események és 
borzalmak tanítottak meg minket is arra, hova jut az „ember
ország", ha messze esik Isten országától. . .  Az emberiség útja 
vagy a mélységek vagy a magasságok felé vezet. A világrom
lásból csak a megtartó kegyelem felénk nyújtott karja szabadít
hat meg, melynek megragadására így int a prófétai szó: „Jertek. 
térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg minket és ő 
gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket."

Közel az Úr. Ezt hirdeti advent, Úrjövetel drága ideje. 
Közel van a beköszöntött új egyházi esztendőben az ő lelki 
országának minden áldásával, hogy lakást vegyen a szívekben, 
a családokban, a társadalomban, az egész nem zetben..., hogy 
legyen ott Krisztus mindenütt „s ne csupán mint puszta hit, de 
mint az erkölcs legjava." Közel van hozzánk a kegyelem esz
közeivel, a hirdetett igében és az általa rendelt két szentségben, 
melyekről az Ágostai Hitvallás tanítása szerint valljuk, hogy 
ezek elegendők arra, hogy az embernek lelke Istenhez térjen 
s nála meg is maradjon az örök életre. Közel az Úr. Közel van-e 
a te szíved Istenhez? Kegyelem ideje az advent, de épen ezért 
sorsdöntő idő is ez számunkra. Krisztussal való életközösségünk
ben Isten országának csendes zajtalan építő munkáját végezve 
cselekedetté vált keresztyénségünkkel kell hirdetnünk az Or 
szavainak igazságát: „Istennek országa ti közöttetek van." „Nem 
tudod-e, hogy Istennek kegyelmessége téged megtérésre indít?" 
Bűntudatos alázatossággal esedezem: „Jézus tégy engém sze
gényt E drága időben, Te nagy irgalmad szerint Késszé min
denképen. Oh végy nálam lakást, Áldásod legyen rajtam, Így 
zeng szívem és ajkam Tenéked háladást."

2. Közel az Úr! Közel van az ő kegyelmével, de közel az 
ő  Ítéletével is. Advent sejtelmes idejében megérezzük: a golgotái 
kereszt előre veti árnyékát. A tanítvány, aki a Mester keblén 
nyugodott, megérezte ezt és evangéliomában feljegyezte: „Az 
övéi közé jőve, de övéi őt meg nem ismerték." Izrael népének 
mélységes tragikumára mutat bibliai szakaszunk egyes verseinek 
összefüggése. Isten országa ti közöttetek van, — mondja az 
Üdvözítő a farizeusoknak, s a következő versek igaz értelme 
szerint mintha csak ezt mondaná: de hogy ez az ország a tie
tek legyen, hogy ez ország királyának trónja a ti szivetekben 
emelkedhessék, —  ti nem akartátok! Akkor estetek legtávolabb 
ettől az országtól, mikor legközelebb volt hozzátok, akkor uta
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sítottátok el magatoktól ennek örökségét, mikor köztetek volt 
az, akinek napját már a ti ősatyátok, Ábrahám nagy kivánsággal 
kívánta vala látni! Ezért hangzik keményen és a bűnt megité- 
lően az Úr ajkáról az ő 2. adventje, az Ítéletre eljövetele meg
jövendölésének igéje: „Mert valamint a felvillanó villám az ég 
alatti egyik tájból a másikba átfénylik, úgy lesz az embernek 
Fia is az ő napján. De előbb sokat kell szenvednie és megvet
tetnie ettől a nemzedéktől." Ezért jelenik meg Jézus prófétai 
tekintete előtt az Ítélet ama napja, ezért kellett amaz elvakult 
nemzedéknek oly iszonyatosan bűnhődnie, ezért hangzik ma is 
a bűn fia számára a komoly szó: Közel van az Úr az ő Ítéle
tével is. Az Ítélet, mely Jeruzsálem felett beteljesedett, előképe 
a nagy világitéletnek, előképe annak, amit az apostoli hitval
lásban vallunk: Jézus Krisztus eljő Ítélni élőket és holtakat.

A világtörténet világitélet. Az emberiség történetében min
dig voltak idők, melyek megrendítő eseményekben hirdették: 
az Úr itél. Jeruzsálem elpusztulásakor Krisztus után 70-ben az 
Úr büntető ítélete sújtott le arra a népre, mely nem vette eszébe 
az ő meglátogatásának napját. A keresztyénség győzelmében 
az ő ítélete lett nyilvánvalóvá a végromlásra jutott pogány világ 
felett, hogy megbizonyítsa: „A  kő, melyet az építők megvetet
tek, lett a szegeletnek fejévé." A  reformációban ő alázta meg 
a tévelygést, a bűnt, midőn megtisztította a szentélyt s egyházát 
visszahelyezte az egyetlenegy fundamentumra, az Isten igéjére. 
— S vájjon ebben a mi korunkban, a keresztyén nemzetek 
világháborújában s az ezt követő idők minden rettenetességei
ben nem ismerjük-e meg az Úrnak büntetésre felemelt karját, 
amaz Ítéletidőt, mely a világválság velejárójában, a köznyomo
rúság özönében tanítja meg ezt a mai nemzedéket arra, hogy 
„a bűn gyalázatjára van a népeknek." Ennek a nemzedéknek 
a világromlás okait, jelenségeit és következményeit számbavéve 
fel kell figyelnie mindarra, amit alapigénkben maga az Úr mond 
az Ítélet napjáról, Noé és Lót idejéről, az özönvíz előtti korról 
és Sodorna sorsáról...  „Ekképen lészen azon a napon, melyen 
az embernek Fia megjelenik."

Mit hoz az események végkifejlődése? Igazat adjunk-e 
annak az emberi számításon alapuló véleménynek, hogy a mos
tani világválság, melybe Európa s az egész világ jutott, már 
nem is válság, hanem a katasztrófa, a vég kezdete? Vájjon a 
családok és nemzetek létét veszedelmeztető újkori pogányságnak 
s az istentelenek minden értéket elsöpréssel fenyegető szövet
ségének előretörése csakugyan végromlását mutatja-e az elfajult 
emberiségnek ? . . .

A jövendő Isten kezében van. Amit a jövendőt és elkövet
kezendőt illetőleg tudnunk kell, arra nézve gyarló emberi szá
mítás és okoskodás helyett elégséges mindaz, amit Üdvözítőnk 
örökkévaló igéje nyújt nekünk. Az Ítélet bizonyos. Úgy a világ- 
történet, mint az egyes ember élete eseményeiben az Úr szól 
hozzánk az ő meglátogatásával. Örökkévaló igazság marad szá
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munkra mindaz, amit az Úr az ő 2. adventjéről mond. Közel 
az Úr. Közel van az ő Ítéletével is. Ne a hamis próféták kár- 
hozatos beszédére, hanem egyedül Isten igéjére figyelmezzünk, 
melynek hallgatása és megtartása megszabadíthat a gonosztól. 
A  gyorsan elsiető idő ezt prédikálja nekünk: Ember, időd lejár, 
készülj a számadásra jókor. Csakis a kegyelem idejének meg
becsülése, bűnbánat és megtérés mentheti meg lelkünket Isten 
országának.

Advent a hozzánk lehajló kegyelemnek drága ideje. Ez a 
kegyelem váltságot küld nekünk s új életfeladatokat állít elénk. 
Ne járjunk azoknak utjain, akiket rettent az Úrjövetel, rettent 
az ítélet. Vigyázzunk és imádkozzunk. Vigyázó légy, mint az 
a katona, akit felsőbb parancs őrálló helyre állít, akit erre a 
parancsra figyelmezve vészben, viharban ottan rendületlenül 
megáll. Vigyázó légy családapa, családanya saját hivatási köröd
ben, hogy számot adhass azokról, akiket reád bízott az Úr. 
Vigyázok legyünk mindnyájan, mint keresztyének, hogy el ne 
veszítsük Isten országát, mikor az legközelebb van mihozzánk. 
A világromlás után csak akkor következik be megújhodás, ha 
visszatérünk a Krisztushoz. Népek, nemzetek öröksége viszont 
csak akkor lesz Isten országa, ha ennek áldása megdicsőül a 
mi egyéni életünkben, a szívekben, a családokban; ha befoga
dást talál itt az evangéliom: „Higyj az Úr Jézus Krisztusban 
és üdvözülsz mind te, mind pedig a te házadnépe." A válasz
tottakért megrövidíttetnek a nyomorúság napjai.

Harmatozzatok egek! Jövel Uram kegyelmeddel s Ítéletre 
jöveteleddel majdan hirdess váltságot a Benned hívőknek. Oh 
térj be hozzám Jézusom! Ámen.

Takács Elek
homokbödögei lelkész, esperes.

Keresztelő János jelentősége.
Advent III. vas.

Máté 3, 1—11.
A jelenségek egyik legfontosabb tényezője az előzményük. 

Minden ezen a világon, akár szellemi, akár anyagi valóság le
gyen az, az előzményekből nő ki. Azért az előzmények a je
lenségek előkészítői.

A  szántás megelőzi az aratást és előkészíti azt. A tanulás, 
gyakorlás megelőzi a tudást és előkészíti azt. Gyakran el is 
döntik már az előkészületek az események menetét.

Ezt mindenki tudja a maga foglalkozási ágának terü
letén, de mégis kevesen veszik figyelembe életük örökkévaló 
részének, a lélek világának vonatkozásaiban.

A léleknek legfőbb vonatkozása Istenhez való viszonya, 
amely egyúttal az összes többinek: önmagához, az emberekhez
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és világhoz való viszonyának is meghatározója. — De az em
beri léleknek Istenhez való viszonyát megelőzte Istennek az 
emberekhez való viszonya. Ennek pedig testté lett megnyilat
kozása az Úr Jézus Krisztus.

A léleknek a sorsa végeredményben is azon fordul meg, 
él-e benne az élő Krisztus ? Ez pedig nem más, mint a karácsony 
kérdése.

Karácsony ünnepe évről-évre bekopogtat hozzánk. Az egy
ház világszerte hirdeti az evangeliomot a Megtartó születéséről 
és mégis olyan megdöbbentően hitetlen a világunk.

Miért hangulat csupán minálunk a karácsony? Miért kopik 
el bennünk oly hamar a jelentősége ? Miért nem járja át egész 
életünket a megváltó Ige?

Azért, mert ádvent nélkül szoktuk a karácsonyt megünne
pelni.

Hogy eleven ható, életformáló tényező lesz-e számukra a 
a bethlehemi csoda, az legnagyobb részt azon múlik, készülünk-e 
a karácsony ünnepére, más szóval: tartunk-e lélek szerint Ad
ventét ?

Adventnek látszólag kettős orcája van: egyik a királyt 
váró hozsannázó öröm, a másik Keresztelő Jánosnak aggódó 
intelme: térjetek meg, teremjetek jó gyümölcsöt, mert a fejsze 
a fák gyökerére vettetett.

Elmélkedjünk ma egyrészt Keresztelő Jánosnak, a nagy 
előkészítőnek jelentőségéről, egyrészt Jézus Urunk útja egyen- 
getése, másrészt a mi lélekszerint való karácsonytartásunk szem
pontjából.

I. Keresztelő János mindenek előtt küldetésben járó ember 
volt. Üzenetet vett Istentől a népe számára és hirdette azt a 
régi próféták örökségéhez méltón, tántoríthatatlan bátorsággal.

Hirdetésének két külső különlegessége volt: az egyik az, 
hogy nem ment az emberek után, nem kereste őket a piacon 
meg a munkahelyükön, hanem az ország egyik legfélreesőbb 
vidékére helyezte tevékenységét; a másik pedig, hogy üzenete 
mégis eljutott mindenüvé, ahová szánta és minden rendű és 
rangú emberek tömegekben tódultak hozzá.

Valami egészen nagy erővel kellett szólania, miképen csak 
egészen kivételes jelentőségű küldetésben járók szólhatnak, hogy 
olyan nagy vonzóerőt gyakorolhatott. Mert amit mondott, egyál
talán nem volt alkalmas arra, hogy szívesen hallgatnák az em
berek.

Térjetek meg. Ki hallgatja ezt szívesen, ha a szó mélységes 
értelme szerint veszi és nem kopott szólamnak ? !

Azt jelenti, hogy szakíts a múltaddal, tépd ki belőle mind
azt, ami neked ugyan nagyon szívedhez nőtt, de az Isten tet
szését el nem nyerheti.

A Keresztelő szava nem is mozgott puszta általánosságban. 
Megmondta mindenkinek külön külön, hogy őreá nézve mit 
jelent e „térjetek meg“ .
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A vagyonos gondoskodjék a szegényről, a vámszedők ne 
zsarolják a népet, a katonák ne hatalmaskodjanak. Élesen for
dul az önelégült kegyesek, a farizeusok és szadduceusok ellen: 
ne éljenek az ősök jó híréből, hanem teremjék a megtérés gyü
mölcseit.

Amilyen zord az életmódja: sáska-vadméz eledel, szőr
pokróc öltözet, — olyan a beszédje: a fejsze íme a fák gyö
kerére vettetett s minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, 
tűzre kerül.

Nem kímélte a nép vezéreinek hiúságát, de nem volt te
kintettel az udvarnak tekintélyére sem, amikor Heródes király
nak sógornőjével való bűnös viszonyát fedte.

Bánjátok bűneiteket, tisztuljatok tőlük felvevőn a megtérés 
keresztségét.

Bűnbánatot és megtérést követeltek az Isten szolgái más
kor is az emberektől, de a Keresztelő predikálásában volt va
lami, ami sokkal átütőbbé tette ezt a követelést: térjetek meg, 
mert elközelget az Istennek országa. Az időszerűség tudata tette 
őt olyan határozottá és hatását oly naggyá.

Tudta, hogy már jön utána Az, aki számára neki utat 
kell egyengetni, kemény szívekben ugart szántani. Szent látásai 
vannak Annak nagyságáról. Úgy érzi, eltörpül mellette, még 
arra sem méltó, hogy szolgáló inasa legyen Néki.

Nem tudja érkezésének körülményeit, nem tudja fellépé- 
pésének a módját, — de tudja, hogy méltóképpen csak bűn
bánó, megtérő lelkek fogadhatják. Ezért agitál, ezért harcol, 
ezért jut később börtönbe, majd vérpadra is.

És a Messiás megérkezik.
Angyalok hirdetik együgyü pásztoroknak.
És a Messiás elmegy őhozzá s szerényen felveszi maga 

is a bűnbánók keresztségét.
S mikor már elhurcolták az Utegyengetőf a fejedelem 

tömlöcébe, előáll és folytatja ott, ahol az abbahagyta: térjetek 
meg, mert elközelgett a mennyeknek országa!

Igaz, hogy egészen új szilié s tartalma van már a szónak: 
az aszkéta zordságát felváltja a Jó Pásztor hívó szava, a tör
vény szigora helyébe az evangélium kegyelme lép, előkészítés 
helyébe a teljesség, — herold helyébe maga a Király.

II. Adventi Gyülekezet! Mire tanít bennünket ez a tör
ténet? Kegyes emlékezést jelent-e csupán egy férfiúra, aki bátor 
nyíltsággal harcolt a bűn ellen s történetesen abban a kivált
ságos helyzetben volt, hogy az Űr Jézust közvetlenül meg
előzve a figyelmet Őreá is felhívhatta?

Nem! Keresztelő János története élő szimbólum, napja
inkig érvényben álló lelki törvény: hogy a karácsony igazi, 
— életformáló — öröméhez csak a Keresztelő hirdette bűnbá
naton keresztül juthatunk el.

Advent hirdeti a Krisztus közelgését, karácsonyra be fog 
térni mindenüvé, ahol várják.
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Amikor magas vendég jelzi kitüntető látogatását, felborul 
a ház régi rendje, a rendetlenség. Minden szemétnek, pókháló
nak nekiesik a seprő, még a legeldugottabb zugokból is elta
karodik a piszok. De ott, ahol nem veszik sokba az érkezőt, 
minden a régiben marad, vagy csak utolsó pillanatban készül
nek tessék-lássék portörléssel fogadására.

Advent a Krisztus-várás, tehát a Krisztus érkezésére való 
készülés ideje.

Krisztus jön, tekintet nélkül arra, hogy várják-e. Minden 
lélekajtón bezörget. Van aki ki sem nyit neki; attól szomorúan 
távozik, — (mert csak belül van kilincs a lélekajtón). Aki pedig 
megnyit, ahhoz betér. De szálláson egyedül ott marad, ahol 
látja, hogy örömmel várták, ahol igazán készültek fogadására.

Mit jelent ez gyakorlatban?
Minden látszólagos kettőssége mellett is hozsannázó örömet 

és a Keresztelő hirdette bűnbánatot. A lélek nagytakarítását: 
elmélyedő befelétekintést és szigorú önvizsgálatot. A külső kö
rülmények elcsendesedését és felülről jövő szóra való feszült 
figyelést, hibák és mulasztások meglátását és őszinte törekvést 
jóvátételükre. A kapernaumi százados őszinte vallomását: Uram, 
nem vagyok méltó, hogy házamba betérj — és egyben mégis 
bizakodó reménységet, hogy a beteget mégsem fogja cserben 
hagyni. — Pál apostol sikoltását: oh én nyomorult ember, ki
csoda szabadít meg engem a halálnak testéből — és sebeink
nek könyörgő odatartását a gyógyító Űr elé.

A bűn hatalma felemészthetett már annyira, hogy erőd 
sincsen lelked szemetjének elhordásához, vergődhetsz tehetet
lenségben, kudarcokban, de imádságaid kiáltása elhallik Őhozzá, 
s eljön, hogy Maga takarítson tenálad.

Azt hiszed, elhagyattál mindenki és magad ereje által, el
sorvadsz, elpusztulsz bűn, gond s baj között, csak hívd Őt se
gítségül hited elhúnyó mécsének utolsó, kétségbeesett lobbaná- 
sával: hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemnek. Furcsa ki
áltás, de Ő meghallja és eljő.

Eljön a beteg lelkedbe. Eljön a gondterhelt hajlékodba. 
Kezében Maga hozza az örökkévalóság világosságának kará
csonyfáját, amely fényt, meleget s erőt áraszt hideg, sötét haj
lékodba, amelyen az élet fájának gyümölcsei csüngenek, nem 
csak a magad megelégítésére, hanem szeretteid és egész kör
nyezeted számára. Amelynek tövében gyógyulnak a sebek, erőre 
kap az erőtelen, eláll minden panasz, dicséretre nyílnak az 
ajkak s Isten és ember szeretetére gyúlnak a szívek. Nem szá
rad el, hanem egyre nagyobbra nő, hogy világossága elhasson 
azok közé is, akik nem készültek fogadására s nem kiáltoztak 
imádságukban Ő utána.

Vájjon látjátok-e ti is testvéreim, hogy az adventtartás 
kérdése tinektek és testileg-lelkileg szűkölködő egész magyar 
népünknek legnagyobb kérdése?!
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A jelenségek legfontosabb tényezője az előzményük. A 
szántás megelőzi az aratást és előkészíti azt. A tanulás, gya
korlás a tudást és előkészíti azt.

De hiába tárná fel barázdáit a föld, ha nem hullana belé 
a mag, az életnek ez a titokzatos csirája; s hiába lenne tanu
lás próbálkozás, ha nem volna tudomány. Az élet és a tudomány
igazság a teremtés kezdete óta megvan, de ha össze nem talál
kozik az emberi készüléssel, soha sem lesz belőle kenyér vagy 
tudás.

Áll ez a léleknek világára is. Hiába volna minden adventi 
készülés, Keresztelő János komor beszédének komoly hallgatása, 
bűnbánat és töredelmes szív, ha nem volna öröktől fogva az 
Úr Istennek atyai szíve, aki úgy szerette e világot, hogy az Ő 
egyszülött fiát adta, hogy hihessünk őbenne és örök életünk 
legyen.

Készítsétek az Úrnak útját és egyengessétek meg az ös
vényeit !

Adja Isten, hogy ti is megcselekedjétek, az advent igazi 
leikével, igazi karácsonyi ünneplésre. Ámen.

Schulek T ibor
tábori lelkész.

Három bizonyságtétel.
Advent IV. vas.

János ev. I. 15—18.
A felolvasott szent igékben három bizonyságtétel szólal 

meg, hogy advent negyedik vasárnapján egészen odafordítsa 
szívünket az immár ajtó előtt álló karácsony felé. Minden nap
pal, mely közeledik karácsonyhoz, megnövekszik a boldog vá
gyakozás és reménykedés a gyermekek szívében, — óh drága 
Advent, tedd széppé a gyermekek álmait a karácsonyfáról, a 
betlehemi bölcsőről, a kicsiny Jézusról és az angyali seregek 
édes énekéről... Á felnőtteknek a szívében azonban ez a há
rom bizonyságtétel a karácsonyi ünnepnek nemcsak szépséges 
örömeire, hanem sokkalta inkább komolyságára, felelősségére 
és kötelességeire mutat. Mint az őrállónak a kiáltása, aki a 
pusztaságnak a szélén állva, megfeszített figyelemmel néz a 
sötétségbe és nem önmagáért őrködik, hanem mindazokért, akik 
rábizattak, — így hangzik fel Keresztelő János kiáltása a judeai 
pusztában egész népe fe lé : Vigyázzatok, ébredjetek, ez az, aki
ről megmondottam, hogy utánam jön és mégis megelőzött engem, 
mert előbb volt, mint én. És ez a bizonyságtétel évszázadok 
múlása után is ma is folyton fel-felhangzik, most már mint 
Isten örökkévaló szentigéjének bizonyságtétele és a János sza
vaival folyton újítja és erősíti az adventi éjszakák sötétségéből 
érkező, a világ világosságát hordozó megváltó Krisztus felől a
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bizonyságtételt: Ez az, akiről szólották minden jövendölések, 
— mint ahogy egyik régi énekünk kezdődik: „A  próféták meg
mondották, Atyáinknak megjósolták, Hogy Jézus Krisztus eljö- 
vend S bűnünkért szenved ő, a szen t...*

A második bizonyságtételt az adventi Krisztust váró, be
fogadó és áldó hívők, tanítványok, az ő pásztorságának juhai, 
az ő meggyógyított betegei, szelíd királyságának boldog alatt
valói adják, akik határozottan és világosan hirdetik szóval, cse
lekedettel és élettel az adventi szentige szavait: „Mi mindnyájan 
kaptunk az ő teljességéből kegyelmet kegyelemre*. Ez a bizony
ságtétel évszázadok múlása közben is szintén megszakítás nélkül 
hangzott, sokszor szenvedések, vértanúságok, háborúságok kö
zepette, sokszor csendes jóltevések és alázatos imádságok köz
ben, de kétségtelenül itt volt és itt van ez a bizonyságtétel is 
e földi világban és néha halkabban, néha diadalmasabban, de 
mindig megzendül a hívő keresztyének szívében az ének: „Jézus 
Krisztus dicsértessél, hogy érettünk megszülettél. . . "

A harmadik bizonyságtételt maga a Krisztus Jézus adja. 
Adja pedig úgy, amint egész életét és minden áldozatát adta; 
nem önmagáért és nem önmagáról tesz bizonyságot, hanem a 
János bizonyságtételét és az ő híveinek bizonyságtételét oda
fordítja az ő örökkévaló mennyei édes Atyja felé, aki minden 
mindenekben. Ennek az emberi világnak minden sötétségét, 
minden szenvedését és minden bűnét, mely együttvéve olyan 
boldogtalanná teszi az embereket, át akarja világítani, be akarja 
ragyogni és fel akarja oldani az élet egyetlen nagy valóságá
ban : a szeretetben. Minden sötétség, bűn, szenvedés és keserű
ség ellenében egyetlen valóságos hatalom van ebben az életben 
és ez a szeretet. Ennek a szeretetnek minden mélysége és ma
gassága, minden ereje, teremtő és gondviselő hatalma, megváltó 
és megtartó kegyelme és amit még egész földi életedben gon
dolni, érezni és mondani tudnál róla, — a szeretet teljességéből 
és tökéletességéből: Istentől árad szét a világon. Látjátok, ez a 
Krisztus bizonyságtétele karácsonykor és nagypénteken, életben 
és halálban, megérkezéskor és eltávozáskor, kezdetben és mind
örökké, hogy nem önmagát és az ő áldozatát, hanem akit soha 
senki nem látott, akit soha az ember igazán és valóságában 
saját szíve szerint megismerni nem tudott, a karácsonyi gyer
mek : „az Egyszülött fiú, az ismertette meg őt*. . .  A  Krisztusról 
való bizonyságtételt maga a Krisztus átváltoztatja az Atyáról 
való bizonyságtételre, mintahogy evangéliumában meg is mon
dotta: „Senki nem ismerheti az Atyát, csak a Fiú és akinek a 
Fiú meg akarja jelenteni...*

Adventnek a negyedik vasárnapján, csupán néhány napi 
közelségre karácsonyhoz, mikor az emberi szívek úgy tele van
nak karácsonyi készülődésekkel, tegyük fel azt a kérdést, hogy 
milyen véleménye van ennek a mai világnak erről a hármas 
bizonyságtételről? És feleljük reá elsősorban azt, hogy ez a 
jóból és rosszból, sötétségből és világosságból, örömből és bá



20

natból összekevert világ ebben a tekintetben is olyan ellentéte
sen, ellentmondóan gondolkozik. Szentséges és áldott ünnepnek 
tekinti, nehezen várt vendégnek köszönti az emberek egy része, 
míg a másik része tehernek, gondnak látja azt, hogy a szere
tetnek a nevében és igényeivel jelenik meg. Vannak, akik János 
és az Istenigéje bizonyságtételét semmibe veszik, nem is akar
nak gondolkozni arról, vájjon mit jelent az, hogy Jézus János 
után jött, mégis megelőzte, mert előbb volt, mint ő ? Hogy Jézus 
az Atyánál öröktől fogva élt, hogy karácsonyi teslbeöltözködése 
közöttünk való megszületése egy örökké megmérhetetlen, ke
gyelemmel teljes szeretetnek a megváltó áldozata volt, az nem 
befolyásolja az ő életüket, kenyérküzdelmeiket, lelki és testi 
erőfeszítéseiket, melyekkel az élet harcát vívják. Közömbösek, 
akik adventnek és karácsonynak az igazi boldogságával, a teljes 
értelmével és jelentőségével nem törődnek s mindent kielégíteni 
vélnek azzal, hogy a maguk részéről megadják az ajándékokat 
azoknak, akiknek azzal mégis csak tartoznak. Vannak azután 
olyanok is, akik a Krisztusról szóló bizonyságtételt éppenúgy 
megtagadják, mint ahogy tagadják és elutasítják Krisztusnak az 
Atyáról való azt a bizonyságtételét is, melyet minden karácsony 
ts jelent. Ezek nem Krisztusnak a hűséges vagy el-eltévedő 
nyájaihoz tartoznak, hanem ama farkasok közé. melyek azért 
kisérgetik a nyájat, hogy el-elragadozzanak a juhokból. Ezek 
harcolnak a bizonyságtételek ellen, nekik a kereszt bolondság, 
a szeretet csak gyengeség, a jóság csak képmutatás és a halál 
a vég, az elenyészés. Mennyi hidegség árad ezekből a szivekből 
életünkbe! Akkor is dermesztő levegő didereg körülöttük, ha 
nem Krisztus népéből születtek, de milyen hidegség és árnyék 
jár velük, ha keresztyén családokba tartoznak, keresztyén gyer
mekekért felelősek, keresztyén hitvesek házaséletét él ik. . .  Ho
gyan lehetséges ez? Óh bizony csak úgy, hogy ezek adventtelen 
lelkek maradtak, nem figyeltek a bizonyságtételekre, nem tar
toztak a bizonyságtevők közé és ezért lehetetlenné lett részükre, 
hogy teljes világosságnak és áldásnak fogadják azt a bizonyság- 
tételt, melyet Krisztus karácsonykor megkezd az Atyáról, hogy 
megismertesse ő t . . .

Ezekkel szemben mennyi édes melegség, mosolygás, gyön
gédség, jóság áll össze boldogító szeretetté azok szívében, akik 
e világ örök adventvárói közé tartoznak. Mennyi hősiesség van 
a szívükben szíves áldozatok folyton újuló szándékaihoz! Meny
nyi leleményesség, hogy a szeretet segítségével a „nincsen" ne 
legyen észrevehető a karácsonyfa előtt sem, de máskor sem 
szeretteik előtt. Ezek a szívek teremtenek reménységet a leg- 
sivárabb esztendőkben is, ezek tudnak megbocsátani a legnehe
zebb sértések között és megkárosítások között is, ezekben meg- 
gyulad a bűnbánat, hogy a bűnbocsánat mécsese tüzet kaphas
son tőle, ezekben semmi kereszthordozás, akadályozás, fájdalom, 
hidegség és sötétség nem tudja megtörni a bizonyságtevés lelkét 
a Krisztusról, a szeretetről, a hitnek áldásairól és a Krisztus
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bizonyságtevéséről való háládatosságnak azt a lelkét, mely 
Krisztus által megismerte az Atyát. . .

Adventnek ezen a negyedik vasárnapján azonban nemcsak 
a világnak ez ellentétes véleményét ismerjük meg a hármas 
bizonyságtételről, hanem ennek a hármas bizonyságtételnek az 
Ítéletét is megismerhetjük erről a világról. Mint felséges és örök
kévaló szeretetnek az örömünnepe vár reánk karácsony. Ke
gyelmet kegyelemre hoz. Aki előbb volt, mint mi. aki által 
kegyelem és igazság lett minden valaha élő és minden ezután 
ólő ember számára, aki által a gondviselő Isten az ő atyai szí
vének indulatát kinyilvánította bűnös gyermekeivel szemben, 
megismerteti velünk Istent, mint aki még tulajdon fiának sem 
kedvez érettünk, hanem úgy szereti a világot, hogy az ő egy
szülött Fiát is érette adja. Milyen csodálatos ítélet, milyen cso
dálatos adventi Ítélet ez! Tele van azzal az örömmel, mely az 
oltár előtt felolvasott apostoli igékben é l : Az Úr közel van ! 
Örömet, békességet, szeretetet, áldást, kegyelmet hoz. Ne zár
játok el a szíveteket, hanem nyissátok meg minden bizonyság- 
tételre. Hadd szálljon át felette a Keresztelő János kiáltása 
Krisztusról: Ez az, akiről megmondtam, hogy utánam jön és 
megelőz engem, mert előbb volt, mint é n . . .  Hadd szólaljon 
meg a mi szívünkben hangos és bátor adventi bizonyságtétel: 
Bizony mi is mindnyájan kaptunk az ő teljességéből kegyelmet 
kegyelemre, mert minden kegyelem és igazság a mi életünk 
számára Jézus Krisztus által lett.. .  És hadd teljen meg adventi 
bizonyságokon át a szívünk egészen azzal a karácsonyi hálál- 
kodással, hogy Krisztus minden bizonyságtétele igaz az Atyáról, 
aki azért küldötte őt mihozzánk, hogy mindenki, aki hiszen 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. . .  Menj tehát 
ezzel az örömmel szent karácsony elé: minden bizonyságtétel 
igaz a Krisztusról és Krisztus minden bizonyságtétele igaz az 
Atyáról. . .  Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes.

Helyet az Urnak!
Karácsonykor.

Luk. 2, 1—14.
Megrendítő az, hogy mi itt szépen épített és befutott temp

lomban ünneplő, jó meleg ruhában gyülekezünk össze annak a 
Jézusnak nevében, aki eca. 1928 évvel ezelőtt szüleivel együtt 
nem talált befogadást sem raagánházakban, sem vendégfogadók
ban, sem gazdag, sem szegény embereknél, ők, a királyi sar- 
jadékok, sem királyi palotákban, sem pór kunyhókban. Embe
reknél egyáltalán nem. Dísztelen, ormótlan, rideg és hideg he
lyeken : hegyoldali barlangokban kellett próbálkozniok, míg 
végre, nagynehezen megakadnak, — egy istállóban! . . .  Nem
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emberek, hanem állatok, barmok között. . .  Mert, mint az írás 
mondja, — „nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.*  
(Luk. 2, 7.)

Nem megrendítő ? !  Emberek között nincs helye az Urnák, 
csak a barmok között! Ez a tény mutatja általán az emberiség 
szellemi állapotát, vagyis azt, hogy milyen fokán állott az em
beriség addig a szellemi fejlődésnek és különösen e szellemi 
fejlődés legbensőbb folyamatának, a valláserkölcsi életnek?

Nincs helye az Urnák?! Az emberiség annyira elkorcsosult 
és elfásult, hogy midőn az Isten angyalai idehozzák és eleibe
tartják a gyermek Jézus képében az ő őseredeti, Istentől örökölt 
fényes arculatát: a tiszta Istenképet és — hasonlatosságot: nem 
ismert önmagára. Mégcsak meg sem sejtette a saját igazi ábrá
zatát a valláserkölcsileg akkoron és addig legfejlettebb messiás
váró Izrael népének képviseletében sem.

Ez évezredes léleknyomó kényszerűség súlya alatt nem 
természetes-e az az ünnepi felkiáltás, a szívbehasító sikoltás, 
az a lélekdöngető és parancsoló követelés a keresztyén világ 
e nagy ünnepén:

Helyet az Urnak!
1. Ki az az Úr! 2. Van-e helye nálunk? 3. Hol a helye?

I.
Ki az az Űr? Isten-gyermek. Örök gyermek. Gyermek a 

fajászolban épen úgy, mint a keresztfán. A jászol deszkái között 
csak alakjában, de a keresztfán valójában gyermek, — a gyer
meke Istennek. — így a jászolfa csak kis kiadása a kereszt
fának. A jászolbahelyezése csak előjátéka a keresztfára való 
feszítése tragédiájának.

Helyet az Úrnak! — Ki ez az Úr ? Képviselője valakinek. 
A Paradicsomban vétkezett, onnan kitagadott, azóta magában 
morgolódó, elégedetlenkedő, visszasíró, soha meg nem nyugvó, 
minden tékozló, eltévelyült és megfáradott embernek? Ennek 
a hazahúzó, nyöszörgő gyermeknek. Megtestesítője annak az 
elfojthatlan, kioltbatlan vágynak, amellyel az ember a bűn, 
múlandóság, halál és kárhozat átkától tudatosan, vagy öntudat
lanul szabadulni akar. Az ember elveszített, de az Égből meg
újított és díszkiadásban visszahozott ragyogó Istenképe és ha
sonlatossága. Isten-Atya Egyszülött Fia, törvényes gyermeke. 
Istenkirályfi, égi trónörökös. Az Édenkert —  a mennyország —  
kizárólagos birtokosa és birtok felosztója. Az isteni összes bol
dogság édességének kinálgatója! . . .  Miértünk jött le a Menny
ből. Minket, mindnyájunkat visszaváró, hazahívó, édes Testvé
rünk. Üzen nekünk: „Ne féljetek, örömet hozok néktek!“ Hall
játok-e édes, ismerős hangját? Hajoljatok csők Fölé — lélekben. 
(Testünkbe öltözött!) Lássátok közelségét! Érezzétek Jelenlétét! 
Szentségét! Tisztaságát! Fényességét! Vegyétek, szívjátok ma
gatokba azt a fényt, — azt az otthoni levegőt — amelyet a 
Véle közös, a mi sokszor megbántott mennyei Atyánk arcáról
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közvetlen magával hozott, ide hozzánk, közénk, nekünk, hogy 
felkeltse Felé, — hazavágyakozásunkat, hozzátartozandóságun- 
kat. Hogy szent tudatára ébresszen annak, mi milyen testvérei 
vagyunk Néki ? Hogy belénk égesse annak a legmagasabb mél
tóságnak az érzetét, amely ha legkisebb mértékben is mele
gednék mibennünk, sohasem vétkeznénk és el nem aljasítanánk 
isteni valónkat! Hogy mi hazavárt fenséges testvérei vagyunk: 
reánk vár minden égi sugár, amelyet az ő igazi Istenképén 
hordoz; osztályosai vagyunk a mennyország trónjának öröklé
sében ! Mi száműzött trónörökösök, tékozló örököstársak, leron
gyolt, bujdosó királyfiak és királylányok vagyunk. Fényes koro
nák eltévelyült és fáratag várományosai. Aranynál drágább és 
fényesebb koronáké, amelyeket angyalok hoznak, kínálnak és 
nyújtogatnak felénk, — csak mi nem látjuk és nem tudjuk. 
Ezért jelent meg, — bár csupán jászolban — hogy fölnyitogassa 
szemeinket, tanítson, vezessen e gyermek, minket, gyermek
testvéreit hazafelé: a kegyelmes, szerető közös Atyához. Ez az 
Úr, aki helyet keres. Helyet Neki! Helyet az Urnák!

II.
Van-e helye nálunk?
Az emberiség lélekszáma a földkerekségén: 1800 millió. 

Ebből alig több mint V3-a keresztyén. A másik V3-a a művel
tebb Budhizmus, mohamedánizmus, a Kunfutseizmus (Taoizmus)- 
hoz tartozik. A harmadik 1/3-a az ezekkel rokon vagy egyéb 
sokisten-imádó vallásoknak híve.

Éhez hasonló, illetve, ilyenféle az arány a keresztyén világ 
körein belül is. Vagy még ilyen sem. A keresztyénség alig V*-a 
u. n. hívő keresztyén, 1/3-a se hideg, se meleg keresztyén, 7s-a, 
vagy még több, hitetlen, vagyis névleg keresztyén.

Ez a szomorú tény is kiáltva követeli: „Helyet az Urnák!“ 
De kérdés, keresztyén Testvérem, van-e nálad helye az Urnák? 
A keresztyének hármas csoportjának Te melyikébe tartozol? 
Az utolsóba? A névleg való keresztyének sorába, akik csak
hogy épen megvannak keresztelve nyers vízzel, egyébként semmi 
közük a Krisztushoz, a keresztyénséghez és a keresztyénségnek 
őhozzájuk ? Ezek olyanok, mint az utszélre állított póznafa, ame
lyen valamely falu vagy város neve van fölírva a járatlanok, 
az idegenek tájékoztatása végett; de nincs azon a póznafán, 
vagy annak mögötte vagy mellette az a falu, vagy város; olya
nok, mint a jól-rosszul faragott faluvégi faszobor, amely csak 
ábrázolja valamely formában a Krisztus képét, — de bizony 
hiányzik ott maga a Krisztus. Se nem hallgatják, se nem olvas
sák soha, még kevésbbé cselekszik evangyéliomát. Nincs helye 
az Urnák, se szívükben, se életükben. Névleges, külső, staféta 
keresztyének; csak keresztyén játszók, keresztyénkedők. Ilye
nekre áll elsősorban a karácsonyi parancs: „Helyet az Urnák!“

III.
De hol a helye az Urnák?
Hol van nálad helye az Urnák, keresztyén Testvérem?
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Ajkadon ? Jézus int: „Nem mindenki megyen bé a mennyek 
országába, aki csak mondogatja: „Uram, Uram!*. . . ;  hanem 
aki cselekeszi a mennyei Atya akaratát!“

Elmédben, illetve, emlékezetedben? Sok ismeret és sok 
tudás lehet ott felhalmozva, jól elraktározva Jézusról, hogy 
szinte tüntethetsz vele. De vigyázz! Az ilyen ismeret vagy tu
dás: finom olaj vagy illatszer az emlékezet korsójában, — ha
mar elpárolog, könnyen elillan.

Érzelmed fülkéjében van helye az Urnák? Ott rejtegeted 
csupán? Ott kényezteted, totojgatod? Vigyázz! Az ilyen rejte
getett és finom érzelmekbe bábuzott és hímezett ismeret és 
érzés Őróla olyan, mint a himpor a pillangó szárnyán: észre
vétlenül lehull, letörlődik, — és a pillangó nem tud szállni; 
érzelmed, szereteted nem tud tetté vállni; elernyed, meghal, 
mielőtt világra született volna.

Akaratodban van helye az Urnák? Ha csak akaratodban, 
onnan mint a villamosszikra kisül, kipattan egy-két szép és jó 
cselekedetben, — aztán nem él és nem hat tovább a te Jézu
sod, ha csak nem táplálja érzelmed, nem irányítja értelmed és 
nem lendíti képzeleted?

Avagy csak képzeletedben van helye az Urnák? Vigyázz! 
A képzelet olyan, mint a gyermek. Csillogó játékoknak örül. 
De még ezekben is hamar kifárad, ezekbe is mihamar beleun.

Jézusnak, a Te testvérednek, a te örököstársadnak, örökha
gyódnak, Királyodnak, lekötelező, érted Áldozónak, — Mindened
nek: mindenedre, egész lelkedre, lelked egészére, annak minden 
rekeszére, minden szervére, minden izére van szüksége. Ha lel
ked palota, annak értelem-, érzelem-, akarat-, képzeletszobáira; 
s ha száz és ezer szobája volna lelked palotájának, 8z sem volna 
elegendő és méltó a Te Urad, Megváltód befogadására!

Helyet az Urnák! Teljes egész szívet! Ő mondja: „Szeresd 
a te Uradat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!*

Nem alkuszik az Úr! Az alku nem az ő rovására van, 
hanem csakis a mi üdvösségünk kárára.

Legyünk hát a magunk egészében: testestől-lelkestől az 
Űréi. Helyet az Úrnak egész személyünkben és életünkben! 
Legyen ő is a mienk a maga teljességében! Akkor lesz igazi 
és tökéletes karácsonyunk. Akkor, ha elmondhatjuk az apostol
lal: „nekem mind életemben, mind halálomban nyereségem — 
ajándékom — a Krisztus*. „Elek többé nem én, hanem él én- 
bennem a Krisztus.*

Ragadjuk meg tehát az alkalmakat mindenütt és minden
kor, ahol ő megszólal. Hallgassuk igéjét, evangyéliomát mind
nyájan, mi evangélikusok —  minden istentiszteletünkön s itt s 
így mutassuk meg, hogy mi szeretjük Krisztust egymásban is, 
mint testvérekben. Élvezzük szentvacsoráját, amelyben a leg
nyilvánvalóbban adja Önmagát nekünk, hogy szerezzen olyan 
karácsonyi örömöt, mely a síron túlra is elkísér! Ámen.

Petrovics Pál
budafoki lelkész.
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Jézus a világ világossága.
Karácsony II. ünnepére.

Ján. 1, 1—14.
Meg vagyok a felől győződve, hogy mi mindannyian, kik 

a mai napon újból összegyülekeztünk az Isten házába, még 
mindig a boldog karácsonyi örömök hatása alatt állunk. S ez 
nem is lehet máskép. Hiszen öröm köszöntött be sok-sok csa
ládi hajlékba nemcsak az által, hogy családtagok, rokonok, kik 
már hosszabb idő óta nem látták egymást, újból találkozhattak 
egymással s együtt örülhettek a boldog viszontlátásnak, — de 
kétségtelenül az által is, hogy ezen a szent ünnepen Isten igéje 
alapján újból betekinthettünk az ő szerető atyai szívébe s újból 
boldog álmélkodással csodálhattuk azt a nagy kegyelmet, mely 
nyilvánvalóvá lett a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban.

De épen azért, mert ez a karácsonyi öröm adja a jellemző 
vonását a mi ünneplésünknek, azt gondolom: lehetnek itt kö
zöttünk olyanok, akik első hallásra a mai szent igét nem is 
tartják ebbe az ünnepi örvendező lelki hangulatba beleillőnek. 
Egészen más a hangja, mint a Lukács evangéliumában elbeszélt 
szent történeté, a karácsonyi szent evangéliumé. Ez csupa szín, 
csupa napsugár, csupa közvetlenség és melegség, — a mai szent 
ige pedig a komoly, a dolgok mélyére látni akaró bölcselkedésnek 
a szava. S első tekintetre mintha nem is Krisztus születéséről 
akarna szólni, mintha nem is karácsonyi evangélium volna. . .

Pedig Krisztus születéséről szól ez is s így hát karácsonyi 
szent ige a mai is. Sőt mi több, — ha közelebbről elgondolko
zunk rajta, joggal mondhatjuk azt is, hogy mai alapigénk Jézus 
Krisztus születésének világtörténeti jelentőségéről beszél nekünk. 
Nem pásztorokról, nem Bethlehemről, nem egy családról van 
itt szó, hanem arról a mélységes, örökérvényű, megdönthetetlen 
igazságról, hogy Jézus Krisztus a világ világossága.

Igen, ezt üzente ez az ige a világnak, ezt üzeni a mai 
kornak is, hogy: „nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem 
is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene 
nekünk megtartatnunk “, mint a Jézus Krisztusé, e világ világossá
gáé. Ha a világ világosságára gondolunk, akkor nem gondol
hatunk senki másra, mint Ő reá. Mert Ő az egyedül. A  Jézus 
Krisztus. És senki más. Sem Keresztelő János, sem a próféták 
bármelyike. Sem bármely megcsodált nagysága e világnak. Csak 
egy van, ki e nevet hordozhatja: a Jézus Krisztus. Keresztelő 
János szerepe is csak az volt, hogy, bizonyságot tegyen az igaz
ságról, a világ világosságáról: az Űr Jézus Krisztusról.

De ha így áll a dolog, akkor szent igénk alapján jogunk 
van e mai napon felvetni azt a kérdést: mi a hatása a világ 
világossága eljöttének, Jézus születésének az emberiségre? A 
sok felelet közül, melyet erre a kérdésre kétségtelenül adni 
lehet, ragadjuk ki ez úttal csupán azt, hogy Jézus Krisztus két
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részre osztja az emberiséget; olyanokra, kik nem fogadták be a 
világosságot és olyanokra, akik befogadták azt.

I. Szóljunk először azokról, akik nem fogadták b e !
Első sorban is állapítsuk meg itt azt, hogy a világosságot 

be nem fogadni, —  van ebben valami természetellenes, azt is 
mondhatnánk: ördögi vonás. A világosságot mindenki ismeri. 
Tudja, hogy ez jelenti a természeti világban is az életet. Senki 
se kételkedik abban, hogy az élet létfeltétele a világosság. Ha 
a világosság forrása felragyog az égen, akkor örvendez minden, 
kitárulnak az előbb még zárt ablakok, hogy beáradjon rajtuk 
a fény, az életadó világosság. S elzárni a világosságtól valamit 
azt teszi, mint pusztulásra kárhoztatni, elzárni azt magától az 
élet forrásától s átadni a sötétségnek, az életet megfojtó, pusz
tító hatalmaknak, a halálnak.

Az lett volna tehát a természetes, ha a világ világosságát, 
mikor Jézusban megjelent, befogadja mindenki. Hiszen itt volt 
az idők teljessége. Isten hirdette prófétái által, hogy elküldi a 
Messiást. S közvetlenül Jézus előtt teljes határozottsággal Ke
resztelő János az utolsó nagy próféta, rámutatott arra, hogy 
Jézus a világ világossága s ő azért jött, hogy bizonyságot te
gyen a világosságról, hogy mindenki higyjen Ő általa. . .

Az lett volna a természetes, magától értetődő dolog, hogy 
az Istentől küldött világosság eljötté örömet szerezzen mindenütt.

Nem így történt. „De a világ nem ismerte őt.“ Nem volt 
hely az ő számára, amely öt befogadta volna. Sőt születésének 
híre egyenesen megdöbbenést keltett Heródesnél s a papi feje
delmeknél. A sötétség mindig félt a világosságtól. S a sötétség 
mindig védte a sötétséget: önmagát, lényegét.

E világ nem fogadta be Őt! De még ennél is szomorúbb, 
hogy az övéi sem fogadták b e ! Tehát ahelyett, hogy felujjongott 
volna e világ, az emberiség, — elzárta magát a világosságtól, 
az élet kútfejétől. Mily fájdalmas és szomorú megállapítás ez! 
S épen Jézus születése ünnepén. (Ez a világ nem ismerte fel, 
hogy Jézussal jön a világosság, jön a megváltás, jön az élet. 
Nem ismerte fel, hogy Jézus hozza a biztos választ az élet nagy 
kérdéseire. Ő mutatja meg az éiet útját s ad feleletet annak 
célja felől.)

Mily szomorú, hogy a világ nem fogadta be Őt! Nem 
látta meg. hogy Jézus Krisztusban Isten kibeszélhetetlen szere- 
tete hajlott le az emberiséghez.

Nem elég azonban az, hogy mindezek felett elszomorod
junk. Hanem kérdeznünk kell, hogy ez a mai világ s mi ma
gunk elfogadjuk-e s beíogadjuk-e a világosságot!

Igen, — a Karácsony hirdeti, hogy Jézus Krisztus a világ 
világossága. De hány helyen nincs és nem lehet karácsony? 
Hány helyen nincs és nem lehet ma bizonyságtétel a világosság 
fejedelméről, a Jézus Krisztusról. Hány helyen s hány ember 
mondja ma a megdöbbentő, halálos nem-et: ő  nem a világ



világossága. Nem fogadjuk b e ! Nekünk nem kell Ő. Nekünk 
más világosság kell. Nekünk Isten nélküli világosság kell!

Isten nélkül pedig nincs világosság. Nélküle s az Ő szent 
Fia nélkül csak sötétség van.

Akik azért Őt nem fogadják be, a sötétségben maradnak. 
S ez az illetők számára — ezt ne felejtsük el — nem olyan 
szerencsétlenség, melyről nem tehetnek s melyért épen ezért 
ők nem felelősek. Nem, azok számára, kik nem fogadják be a 
világosságot, ez egyúttal bűn, a Szent Lélek elleni bűn s így 
egyúttal Ítélet is.

A setétségre és a setétség fiaira a világosság — Ítélet. 
Jaj, hogy vannak, kik nem fogadják be a világosságot! Jaj, 
hogy lesznek, kik Ítélet alá esnek!

II. A mai napon azonban mégse adjuk át magunkat ilyen 
csupa keserű érzéseknek és fájdalmas megállapításoknak! Hi
szen karácsony ünnepét ünnepeljük s amit eddig érintettünk, 
az mai szent igénkben is csupán egy vonás a sok között. S Is
tennek legyen hála, van felemelő, biztató, megörvendeztető ré
sze is mai szent igénknek! örüljünk azért a Karácsonynak! 
örüljünk a világ világosságának! örüljünk annak, hogy van 
az emberiségnek egy másik része is, ezek azok, akik befogadják 
a világ világosságát, az Úr Jézus Krisztust.

Valakik befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten 
fiai legyenek.. . azoknak, kik az ő nevében hisznek...  akik 
Istentől születtek. . .

Voltak tehát olyanok, akik befogadták Ő t! Hogy hányán 
voltak ilyenek és kicsodák voltak ezek, — arról nem szól az 
evangeliom, de az lényegtelen is. Isten előtt s az ő országa 
számára nem a származás a fontos, nem is a szám, a szám
arány. hanem az, amit az evangélium így fejez ki, hogy azok 
Istentől születtek. . .

Milyen származásúak ezek test szerint? Ki gondolna itt 
arra, mikor az illetők Isten gyermekei. Ki gondolna itt emberi 
kiváltságra, mikor a legnagyobb dicsőségről, a legnagyobb ke
gyelemről van itt szó: Isten drága ajándékáról, a gyermekké 
fogadtatásról.

De e világ gondol, óh mennyit gondol a test szerinti szár
mazásra, sőt erre gondol elsősorban s ezt tartja nem egyszer a 
legfontosabbnak. De Isten — nem ember! Ő nem arra néz, 
amire az em ber: a láthatóra. Ő a lélekre néz, neki ez a leg
drágább, ezt szereli fel mindennel, amire csak szüksége van s 
hatalmat ad neki.

S váljon mire ad hatalmat? Nem arra, hogy embereket 
igázzunk le. Jézus sohase tette ezt s nem helyeselte ezt! De 
nem is arra, hogy maguknak vagyont gyűjtsenek s annak él
jenek : Jézus sohase buzdított erre senkit s e : S nem is arra, 
hogy úgy élhessenek, hogy az emberek őket megbámulják, meg
csodálják, — Jézus sohase értékelte az emberek ámuló csodá
latát, sőt menekült előle.. .
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Mire ad hát Isten hatalmat azoknak, kik befogadják a 
világosságot? Egyesegyedtil arra, hogy Isten fiaivá legyenek. 
Csalódottan veszed talán ezt az üzenetet és Ígéretet? Azt gon
dolod, hogy többet is kaphatnál s arra is gondolsz talán, hogy 
e világ többel csábít, többel biztat? Nos, jegyezd meg magad
nak, kedves Testvérem, hogy ez a legdrágább Ígéret s ennél 
többet nem adhat, de nem is kaphat senki. Ezt nem érheti el 
senki se magától, a saját erejéből. Éhez Isten kegyelmére van 
szükségünk. Ezt Isten szeretető eszközli a Jézus Krisztus által.

Hatalmat ad Isten, hogy az ő fiaivá legyenek. Ez azt je
lenti, hogy megnyílik számomra a mennyek országa, beléphetek 
oda, mint annak polgára, nem magamért, hanem az én Uramért, 
a Jézus Krisztusért, a világ világosságáért. Beléphetek oda, az 
Atya elé járulhatok s Vele benső közösségbe léphetek, mint 
ahogy csak gyermek lehet az Atyjával. Ez azt jelenti, hogy 
bármi történjék is velem, gondot visel reám az én mennyei 
Atyám, megadja mindazt, amire szükségem van, nincs okom 
kétségbe esni még a legnagyobb bajokban sem, mert az én 
mennyei Atyám mindenható, csodatevő Isten s szeret engem.

Ez a biztató, boldogító karácsonyi üzenet, ez a szíveket 
megvidámító evangélium hangzik el ma is összes templomaink
ban. Boldogok lehetünk, hogy templomainkban ezt hirdethetjük, 
boldogok lehetünk, hogy ev. anyaszentegyházunk ennek az üze
netnek a hordozója s továbbítója. Boldogok lehetünk, hogy 
örömhírt-vivő egyház lehetünk. Hirdethetjük azt, amit János 
evangéliuma másutt így fejez ki: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy az Ő egyszülött fiát adá, hogy valaki hiszen őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen*. . .

Igen, Isten nekünk adta őt, szeretetből, irgalomból nekünk 
adta a világ Világosságát. Erről beszél a Karácsony. Erről mai 
igénk. Akik befogadják a Világosságot, azoknak hatalmat ad 
arra, hogy Isten fiai legyenek. . .

Jézus születése két részre osztotta az emberiséget. Olya
nokra, kik nem fogadják be a világ világosságát s olyanokra, 
akik befogadják azt. Jézus születése forduló pont és boldog 
üzenet hirdetése.

Legyen forduló pont a mi életünkben is az által, hogy 
meghalljuk az üzenetet s befogadjuk a világ világosságát.

Akkor mienk lehet az élet, mert Isten fiai leszünk, mert 
Krisztuséi leszünk. Ámen.

Dr. Deák János
egyetemi tanár.



Ó-év estéjén.
Luk. 24, 29..

A gyorsan letűnő év utolsó órái még egyszer összegyűj
töttek bennünket az Úr oltára körül, hogy hálaadással és könyör
géssel boruljunk le előtte és legyünk az Ő szent gyülekezete. 
„Szent gyülekezet" nem abban az értelemben, hogy egyenként 
vagy összesen annyira ékeskednénk különféle erényekkel, tö
kéletességekkel vagy hogy az elmúlt esztendőben hibátlan, ki
fogástalan lett volna életünk, cselekedeteink és tiszták, szentek 
gondolataink, — nem, hanem „szent gyülekezet" azért, mivel 
már ennek a templomnak a kőfalai is világosan mutatják, hogy 
itt a világtól elválasztott, Istennek kiválasztott és megszentelt 
népe gyülekezik. Jól tudom ugyan, hogy éppen ma sokan van
nak köztünk olyanok, akik csak nagy ünnepeken és ilyenkor, 
ó-év estéjén térnek be ide, mivel ezekben az órákban a múlan
dóság gondolata megremegteti földi dolgokkal elfoglalt lelkűket. 
Tudom azt is, hogy éppen ma vannak még köztünk is akárhá- 
nyan, akik az ó-esztendő utolsó óráit fékevesztett vigasságban, 
lármás jókedvben szeretik eltölteni, ahelyett, hogy csendesen 
magukba szállanának, mivel még csak gondolni sem mernek 
arra, amire ez a nap mindenkit figyelmeztetni akar, t. i. nap
jaink gyors, visszahozhatatlan múlására s vele életünk tovatü- 
nésére. S mégis mindezen emberi bűn, engedetlen vonakodás 
ellenére Isten ma szent gyülekezetei akar itt, belőlünk, mind
annyiunkból egybegyűjteni. S mi mint választott népe, szent 
gyülekezete borulunk le előtte ez esti órában, háladással, kö
nyörgéssel, imádsággal, elmélkedéssel. Erre segít választott 
szent igénk is:
„ Maradj velünk: mert immár béestvéledik és a nap lehanyatlott.a

I. Ami ezekben az órákban eltölti szívünket lelkünket, azt 
alig foglalhatnánk össze jobban, mint az emmausi tanítványok 
kérésével: „Maradj velünk, mert immár béestvéledik és a nap 
lehanyatlott".

Hiszen ma elénk áll az egész elmúlt esztendő. Milyen ne- 
ház teherrel indult, mennyi aggodalom töltött el mindannyiun
kat, amikor egy évvel ezelőtt itt összegyülekeztünk: Már akkor 
úgy látszott, mintha attól az irtózatos, mindent átfogó, a szel
lemi és a gazdasági élet terén egyaránt jelentkező válságtól 
meglazultak volna a végső eresztékei és megrendültek volna a 
tartópillérei annak a világnak, amelyben élünk. Talán nem ke
vesen köztünk köszöntötték ezt az immár letűnt esztendőt azzal 
az aggodalmas félelemmel, hogy méhében beláthatatlan bonyo
dalmakat, nemzetek és egyének sorsának kiszámíthatatlan, talán 
végzetes fordulatait rejtegeti. Az elmúlt esztendőben alig szaba
dultunk fel ennek a gondnak a mázsás terhe alól. A szellemi 
és gazdasági élet válságával szemben éppen olyan tehetetlenek 
vagyunk, mint voltunk, annak a pusztításai mind szélesebb 
körben teszik tünkre az életet. Kormány férfiak emberfeletti
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munkája, segíteni akarása összeomlik a kegyetlen valóság érc
falán. Azok a nemzetközi konferenciák pedig, amelyekbe sokan 
a reménységüket vetették, csak még szembeötlőbben mutatják 
a tanácstalanságot. S mindennél még sokkal irtózatosabb a lel
kek kétségbeesése. Milliók kínos vergődéssel várják a holnapot, 
azt a szabadító szót, amely nekik munkát, családjuknak kenye
ret ad. S honnét vegyünk vigasztalást azoknak a nyomorultak
nak a számára, akik már-már az éhhalál partjain járnak, vagy 
végső kétségbeesésben és hitetlenségben maguk vetnek véget 
tönkretett, összeroncsolt életüknek, mikor másokat szeretetlen, 
önző, a szerencsétlenek jajkiáltásával szemben süket magameg
elégedettségben látnak ? Valóban, mintha csak erről az elvakult, 
minden tudásával, csodálatos technikájával oly szánalmas és 
nyomorult világról mintázta volna Pál apostol majdnem 2000 
évvel ezelőtt szavait: „Amiképen nem méltatták az Istent arra, 
hogy ismeretükben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten 
méltatlan gondolkodásra, hogy helytelen dolgokat cselekedjenek.“ 
A  gondolkodásnak, a nézeteknek és felfogásoknak, a cselekvé
seknek abban az irtózatos összevisszaságában, zűrzavarában, 
jobbat kereső és többnyire csak a bajt fokozó tapogatódzásábau, 
amely elvesztett minden erkölcsi támasztékot, nem kell-e felis
mernünk Istennek ítéletét rajtunk, egész világunkon? És kihez 
forduljunk, midőn körülöttünk mindenütt olyan világosan látjuk 
az emberi erő és akarás tehetetlenségét, ha nem imádkozhatunk 
az emmausi tanítványokkal: „Uram, maradj ve lünk . . . " ?

Hiszen eddig is velünk volt. Minden bennünket sújtó itélet 
ellenére is az Istennek irgalmassága és kegyelme, hogy teljes
séggel meg nem emésztettünk. Akik reá tekintenek, ebben az 
elmúlt esztendőben is tapasztalhatták, hogy minden napon meg
újul rajtunk az ő  kegyel messége. Ha most, amikor visszatekin
tünk az elmúlt esztendőre és olvasni próbálunk még mindig 
titokzatos könyvében, könnyen a gond és aggodalom érzései 
fognak el bennünket, de mégis hálátlanság volna, ha átadnók 
magunkat ezen érzelmeknek s talán csüggedt, tehetetlen sirán
kozással keseregnénk a balsors kegyetlenségén. Nem, bármeny
nyire nehéz is volt az elmúlt esztendő, bármennyire nehezek 
is a viszonyok, mégis csak Isten segített bennünket, Ő oltalmazta 
nemzetünket, hazánkat, Ő tartott meg minket is. Ebben a csen
des magunk baszállásra indító órában Neki legyen érte hála és 
dicsőség! Hiszen éppen az elmúlt esztendő hozta újra emléke
zetünkbe csodálatos szabadítását, mellyel 300 évvel ezelőtt a 
protestantizmusnak emberi mérték és belátás szerint végleg 
elveszett ügyét jobbra fordította annak a Gusztáv Adolfnak 
elküldésével, aki életét áldozta oda a tiszta evangéliom szolgá
latában. Vájjon nem kell-e hálaadással megtelni szivünknek 
éppen ma, az esztendő utolsó napján, ha mindezeket felidézzük 
magunkban? Hiszen az elmúlt évben egyik napról a másikra 
mind erősebben érezhettük, hogy Isten kegyelméből élünk, hogy 
Ő tartja életünket, Ő ad munkát és engedi, hogy minden baj,
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nyomorúság ellenére háborítatlanul dolgozhatunk, Ő tart távol 
tőlünk minden veszedelmet. Ennek az évnek az átélése éppen 
arra akart elvezetni bennünket, hogy minden bajban, nyomorú
ságban, veszedelemben megismerjük azt az Istent, aki szabadi- 
tásával ment meg a veszedelemből. Azért ma is, sőt éppen ma 
sok, nagy okunk van a háladásra, azért könyörögjünk háladó 
lélekkel: „Uram, maradj v e lü n k ...!“

II. Bizonyára hasonlóan áll a helyzet, ha nem a külső vi
lágra nézünk, hanem a saját életünket vizsgáljuk. Hiszen alig 
van köztünk valaki, aki valami módon ne érezné az életében, 
hogy mily nehezek a viszonyok. Hánynak fordult közülünk 
rosszra, szinte kétségbeejtőre a sora s ma kezét tördelve látja 
éveken, talán évtizedeken keresztül végzett szorgalmas mun
kájának eredménytelenségét, biztosra vett reménységének össze
omlását. Nincsenek-e köztünk, akiket betegség gyötör, gyász 
sújtott, talán kimondhatatlan gyász egyik napról a másikra, 
akik még ma is könnyezve látogatják szeretteik sírját s nem 
tudnak vigasztalódni, mivel egész életük rombadőlt. Nincsenek-e 
köztünk hajótöröttjei ennek a kúsza, zűrzavaros életnek: fiatal, 
erőskezű férfiak, akik hiába szeretnék munkába állítani két 
kezük dolgos erejét; megtört apák, akik keseregnek, mivel nem 
tudnak kenyeret adni síró gyermekeiknek; tisztességben meg
öregedett aggok, akik valaha jobb napokat láttak és saját hibá
jukon kívül kerültek nyomorba, Ínségbe? Mit mondjanak mind
ezek? Altathatják magukat azzal, hogy máról holnapra meg
változik minden, hogy a sors kereke majd csak fordul ismét s 
hogy akkor őket, éppen őket kárpótolja majd a legbőségeseb
ben? Vagy átadják magukat kétségbeesett gondolatoknak, hogy 
elveszítsék nemcsak azt, amijök talán még maradt, hanem ön
magukat is, önmaguk becsülését, tisztességüket, igazi életüket ? 
Nyomorgóknak és Ínségeseknek, szenvedőknek és üldözötteknek 
kísértéseikben, megpróbáltatásaikban, gyötrődéseik és küzdel
meik közepette csak egy könyörgésük lehet: „Uram, maradj 
velünk!" Mert aki őszintén, éber lelkiismerettel és Isten színe 
előtti alázatossággal vizsgálja élete sorát, az könnyen megtalál
hatja Isten igazságos Ítéletét ott is, ahol a kívül álló szemlélő 
csak vak sorsot, a körülmények véletlen és igazságtalan össze
találkozását sejti. S nem kell-e arra is gondolnunk, hogy Isten 
nevelni akar bennünket? Bizonyára könnyű, sokszor olcsó do
log, ha Isten szeretetéről, nevelő, fenyítő és még meglátogatá
saiban is kegyelmes ítéleteiről beszél a szenvedőknek az, aki 
maga jó sorban van. És mégis mély igazság rejlik az írásnak 
igéjében: „Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig 
mindenkit, akit fiává fogad." És „bármely fenyítés ugyan je
lenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde 
utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, 
akik általa gyakoroltatnak. „Nem marad meghallgatás nélkül, 
aki nyomorúságában kiált az Úrhoz: „Uram, maradj velünk!"

De hiszen vannak köztünk is és éppen köztünk talán nem
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is egészen csekély számmal olyanok, akik ugyan érzik az idők 
megnehezült járását, akiket gond és baj ugyan nem kiméit meg 
teljesen, de akik ennek ellenére is még jó sorban vannak, akik
nek az elmúlt esztendő örömöt hozott, titkos vágyaik, remény
ségeik teljesedését; munkájukra sikert, áldást, az emberek sze
mében megbecsülést, pályájukon emelkedést adott. Ma mind
ezért vigyed bálaáldozatodat Isten elé, alázatos lélekkel borulj 
le előtte, aki áldásával elárasztott jobban, hogysem megérthet
néd és mindezt tette minden érdemed nélkül. De ma gondolj 
arra a felelősségre is, melyet Isten éppen azzal rakott válladra, 
hogy megáldotta munkádat, erőt, egészséget ad és oly helyre, 
oly hivatásba állított, ahol nyugodtan dolgozhatsz. Ebből az 
irtózatos összeomlásból, amelynek szenvedő szemtanúi vagyunk, 
nem vezeti ki, nem menti ki az emberiség elakadt szekerét va
lami csodálatos kedvező véletlen, nem segíthet a hirtelen for
radalom sem, mert az csak rombolni, de építeni nem tud. Csak 
mindannyiunk áldozatos lemondása, segítségre kész szeretete, 
Isten előtti felelősség tudatában végzett munkája, egész isten
félő életfolytatása mutathat utat a kibontakozásra. Istent kell 
félned, jobban, mint az elmúlt esztendőben, mert valld csak 
meg: talán ajkadon viselted Isten nevét, talán templomba is 
jártál, de életedben megfeledkeztél Róla, valójában Isten nélkül 
éltél. Istent kell félned : nemcsak azért, mert ennek az Istennek 
hatalma van arra, hogy téged máról holnapra itélőszéke elé 
állítson s akkor, hol marad híred, neved, nagy becsületed, tu
dásod, ügyességed, gazdagságod, méltóságod? Nem is csak azért, 
mivel téged is porba tud sújtani, aki ma jó sorban élsz és ha
talmas vagy: fordulhat még a sors kereke s akkor mi lesz 
veled? Istent kell félned, mert Isten félelme minden bölcseség 
kezdete. Csak ez az istenfélő bölcseség, amely az ő igéjéből 
táplálkozik, lehet a mi lábaink szövétneke és ösvényünk vilá
gossága zűrzavaros, tanácstalan napjainkban. Ma is végső ösz- 
szefoglalása minden igazi keresztyén életfolytatásnak a Kiská
ténak ama szava: „Az Úr Istent féljük és szeressük mindenek 
felett és csak Őbenne bizzunk." Istent féljük és szeressük, de 
ne szóval csak, hanem tettel: az Isten képére és hasonlatos
ságára teremtett nyomorgó, szenvedő felebarátunkban. Szeres
sük : ne feleslegünkből odahullatott alamizsnával, amellyel csak 
lelkiismeretünket altatjuk el, hanem igazi áldozatos szeretettel. 
Valahányan itt vagyunk, mind sokkal többet tudnánk tenni 
éppen ebben a tekintetben: csak nem volna szabad mindig azt 
nézni, mit tesz embertársunk, nem volna szabad mindig azzal 
kezdeni, hogy másoktól várunk valamit, hogy másokat okolunk 
és másokat vádolunk. Ne gondold, hogy a mai idők pusztulá
sában nem tehetsz semmit; inkább tudd meg, rajtad is múlik 
s ami a te feladatod, azt senki más el nem végezheti. Azért 
mindazt a nagy felelősséget, amely ma mindegyikünk vállát 
terheli, foglaljuk össze abban a könyörgésben: Uram, maradj 
velünk, hogy megállhassunk a hitben, hogy híveknek találtas
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sunk hivatásunkban, hogy meg ne restüljünk a szeretetben, 
hogy tudjunk irgalmasságot cselekedni, amiképen Te is irgal
masságot cselekszel rajtunk!

És végezetül: ha ma mázsás súllyal nehezedik ránk az 
elmúlt év terhe, gondja, aggodalma s úgy látszik, hogy a jöven
dőtől sem várhatunk semmit, ha mindettől ma el-fogja lelkünket 
a csüggedés, tudd meg, van Isten, aki erősebb és hatalmasabb 
minden veszedelemnél: „Minden gondotokat Őreá vessétek, neki 
gondja vagyon reátok!“ Mi tudjuk, bármit hozzon is a jövendő, 
ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk? Van Istenünk, aki 
mindezideig könyörületes volt hozzánk, aki megsegített és meg
tartott. Ma ó-év estéjén neki legyen hála, dicséret és dicsőség 
mindazért, amit mirajtunk cselekedett. Örömünket és hálaadá
sunkat, gondunkat és bánatunkat, aggodalmainkat és remény
ségeinket mind foglaljuk egybe, amikor leborulunk előtte: „Uram, 
maradj velünk, mert immár béestvéledett és a nap lehanyat
lott!" Ámen.*)

Lic. Dr. Karner Károly,
egyet, theol. tanár.

Újév napján.
Ev. Mt. 16, 1—4.

Újesztendő napján úgy szeretnénk valami biztatót hallani: 
valamit, amitől felbuzdul a csüggeteg lélek és nekilendül a ha
nyatló kar; valamit, ami a gyötrelmes múlt és az aggasztó je
len után biztatóbb jövőt igér; valamit, ami friss olajat tölt a 
fogyó reménység pislákoló mécsesébe és lüktető cselekvő kész
séggel váltja föl a halálraváló elernyedést. Különösen sóvárgó 
és bensőséges ez az óhajtás a mai évfordulón, amely oly nehéz 
és lemondásban, csalódásban, veszteségben oly igen bővelkedő 
esztendőt zárva le minden látszat szerint egy nem kevésbbé 
súlyos esztendőnek a megnyiló kapuja. Azok előtt, akik az 
életet és az időt nem esetleges folyamatnak, hanem a szemé
lyes Isten eszközének és állandó kijelentési körének tekintik, 
azok előtt nem kétséges ugyan, hogy az ilyen próbáratevő s 
elsősorban is tűrést és szilárd kitartást igénylő időknek is van 
értelme, sőt különleges áldása is: de azért bizonyos, hogy a 
tűrés és kitartás fogytán ők is epedve fohászkodnak: elégeld 
meg, Uram, ezt a gyötrő próbát és hozz ránk „víg" esztendőt! 
Ujesztendő napján különösen is áhitjuk, hogy a jobbraforduló 
változás biztató Ígéretét halljuk s legalább lélekben, az ige fel
ragyogó világosságában biztató jeleket lássunk. Hiszen, ide is 
azért jöttetek, hogy e csendes falak között és a közös áhitat 
óráján az új útszakaszra való elindulás előtt biztatót halljatok 
és vigasztalót lássatok.

*) Ezen elmélkedés átdolgozása egy Sopronban, 1931. ő-év estéjén tar
tott prédikációnak.
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De vájjon nem kelle  csalatkoznotok? Hiszen az újesztendő 
napján felcsendülő ige, ez a felolvasott szakasz, éppen nem 
hangzik biztatóan! Nem Ígéret, nem biztatás és bátorítás kö
szönt bennünket az új esztendő küszöbén, hanem feddőző szó 
és dorgáló beszéd. Mit cselekedjünk és hogyan viselkedjünk 
ennek hallatára? Mégjobban nekikeseredjünk és inéginkább 
elhagyjuk magunkat? Fásult közönnyel és reményvesztetten 
azt mondjuk talán: nekünk most már minden mindegy! ? Szó 
sem lehet róla! Igaz ugyan, hogy feddőző beszéd fogad ben
nünket az új esztendőbe való belépéskor és az is bizonyos, 
hogy a biztatást áhítónak a dorgáló beszéd éppen nem kelle
mes. De ne feledjük, hogy ez a feddőző beszéd a mi Urunknak 
és Megváltónknak beszéde. Már pedig az ő beszéde olyan, mint 
a gyógyító orvosság: keserű, de hasznos, olyan, mint a nap
sugár : perzselő, de éltető, olyan, mint az operáló kés: sebet 
ütve fájdalmat okoz, de gyógyulást szerez. S vegyük fontolóra 
azt is, hogy, ha az Űr ostorozó beszédet intéz hozzánk, akkor 
mi arra bizonyosan rászolgáltunk. Ne lázadozzunk tehát a mai 
szentige ellen, hanem hajoljunk meg Urunk feddőző beszéde 
előtt, amely dorgál, de nemcsak dorgál, hanem biztat és sürget is.

1. A mi Urunknak újesztendei feddőző beszéde mindenek
előtt dorgál.

A  dorgálás közvetlenül természetesen nem nekünk szól, 
hanem azoknak a farizeusoknak és sadduceusoknak, akik, jól
lehet egyébként szembeszáilottak egymással, most mégis szí
vélyes együttműködésre szánták el magukat. Szövetkeznek egy
mással, mert azt remélik, hogy így könnyebben célt érnek: 
legyűrhetik és eltiporhatják azt a Jézust, aki mindegyikük előtt 
gyűlöletes. A farizeus gyűlöli, mivel érdemét hiúnak és hiába
valónak ítéli, de gyűlöli a sadduceus is, mivel a hatalom és 
gazdagság kiváltsága helyett a szolgálat és a lemondás dicső
ségét hirdeti s ezenkívül még a feltámadásról is, mint bizonyo
san bekövetkező eseményről beszél. Általában úgy viselkedik, 
mintha egy új korszak létrehozója volna s mintha neki különös 
megbízatása volna az örökkévaló Istentől. A farizeusok és a 
sadduceusok egyaránt kétségbevonják ezt a megbízatást, ame
lyet csak akkor ismernének el, ha nyilvánvaló és kézzelfogható 
bizonyságát látnák Jézus küldetésének. Azok a jelek, amelyek 
Jézus működését kisérik, nekik nem elegendők: ők különös 
„mennyei* jelre tartanak igényt s ezt a kívánságukat Jézus 
előtt ki is fejezik. Persze úgy adják elő a dolgot, mintha hitük 
keresne bizonyságot, holott csak hitetlenségen alapuló ellenséges 
indulatuk keres új támadó felületet és sebezhető pontot Jézus 
személyében. Bizony méltán dorgálja és korholja őket az Úr, 
méltán nevezi őket „képmutatókénak, „gonosz és parázna*, 
azaz hitetlen és Istentől újra meg újra elpártoló nemzetségnek! 
A farizeusok is, meg a sadduceusok is megérthették volna az 
idők jeleit. Azokban az eseményekben, amelyek Jézus műkö
dését kisérték, felismerhették volna a kijelentés Istenének cse
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lekedeteit és rá kellett volna jutniok arra a bizonyságra, hogy 
a messiási korszak végre valóság lelt. Hiszen ők értelmes és 
tanult emberek voltak. Lám, a természet jelenségeit megfigyel
ték és helyesen értelmezték. Az alkonypirnak és a hajnalpirnak 
eltérő jelenségét tudták, mert a tapasztalat és mások tanítása 
megtanította őket arra, hogy az egyik száraz és derült időt, a 
másik pedig zivatart és záport jelent. Éppen úgy meg kellett 
volna figyelniük a messiási korszaknak Jézus munkásságában 
megmutatkozó jeleit is: a vakok látnak és a sánták járnak; a 
poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak fel
támadnak és a szegényeknek evangyélium hirdettetik, csakhogy 
ők ezeket észrevenni és helyesen értelmezni nem akarták. Mint 
képmutató, mint gonosz és parázna nemzetség kisértő szándék
kal mennyei jelt követelnek Jézustól, aki éppen azért méltán 
dorgálja és kárhoztatja őket.

De éppen úgy, méltán dorgálja és kárhoztatja Jézus a mai 
szentigében is miköztünk azokat, akik a ferizeusi és sadduceusi 
lelkűiét örökösei. Kétségtelen ugyanis, hogy manapság is van
nak ilyenek, még pedig nemcsak elvétve és szórványosan, ha
nem tömegesen. S miként egykor, úgy manapság is a tanultak 
és eszesek közül kerülnek ki, illetve azok közül, akik magukat 
eszeseknek tartják s azt szeretnék, ha minden a világon az ő 
eszükjárásához igazodnék. Nekik nem elég bizonyság Jézus isteni 
méltósága mellett az, amit a történelem és a mindennapi élet 
tanúsága szerint Jézus személye és evangyélioma a világgal és 
az egyes lelkekkel közöl, nekik külön bizonyság kell ahhoz, 
hogy elhigyjék és elfogadják: Jézus csakugyan szabadító s 
másban, mint Ő benne, nincsen üdvösség. Fölényesen Ítéletet 
mondanak Jézus és a keresztyénség felett s azt mondják, hogy 
a keresztyénség az emberiség problémáit nemcsak nem oldotta 
meg, de nem is alkalmas azok megoldására. Ha Jézus és a 
keresztyénség jómódot teremtene, ha kiküszöbölné a betegséget, 
ha meg tudná cselekedni, hogy paradicsommá váljék a föld és 
boldog legyen az ember, akkor elfogadnák Jézust szabadítónak, 
akkor megvolna a „jel“ , melyre számot tartanak, mint meg
győző bizonyságtételre.

Ha mi személy szerint nem is értünk egészen egyet az 
ilyen állásponttal, azért mégis mibennünk is megvan a hajlan
dóság arra, hogy jel után sóvárogjunk. Óh mennyire szeretnénk 
mi is bizonyságot látni, annak bizonyságát, hogy az élő Isten 
csakugyan élő és csakugyan Isten. Amikor az évfordulónál 
mérlegre vetjük a dolgokat, amikor elgondoljuk, hogy milyennek 
kellene lenni a világnak és a mi sorsunknak, milyen helyzet
ben kellene lenni az egyháznak és a hazának, milyen sors 
illetné meg a kegyeseket és milyen az Istenteleneket, akkor 
tulajdonképpen mi is a jelet kívánók sorába állunk. Mi is sze
retnénk Istennek megszabni, hogy miként cselekedjék: mit te
gyen meg és mit hagyjon el, mit adjon meg és mit vegyen 
el. Égi jel, különleges jel kellene nekünk is, hogy nyilván lás
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suk: csakugyan Isten intézi a világ sorsát, bölcs és igazságos 
Isten, aki áld és sújt, felmagasztal és összetör, dicsőséggel ko
ronáz meg és gyalázattal illet úgy, amint arra ki-ki érdemes.

De vájjon milyen választ kapunk az ilyen kívánságra? 
Dorgáló beszéddel elutasításban részesülünk, mert azt mondja 
az Úr: nem adatik jel, t. i. olyan jel, amilyent mi akarnánk, 
de azért mégis adatik jel, t. i. Jónás prófétának jele.

A mi Urunknak újesztendei feddőző beszéde, amely dorgál 
és korhol, ennél a szónál már vigasztalásra fordul, mert hiszen 
egy drága biztatást foglal magában.

2. Az Urat kisértő hitetlen és ellenséges érzületű farizeusok 
és sadduceusok ezt a biztatást nem értették meg. Ők csak azt 
hallották ki Jézus beszédéből, hogy égi jelre nem számíthatnak 
s nem vették észre, hogy a Jónás prófétára való utalás valójá
ban drágalátos Ítélet, Ígérete annak, hogy ha most nem is, de 
nemsokára, a maga idejében. Isten tesz majd jelet. Jónás pró
féta jele Krisztus feltámadását példázza. Amint Jónás három 
napig volt a tenger mélységében és a halálos veszedelem ret
tentő sötétségében — az ó-szövetségi Szentirásban azt olvassuk: 
a nagy hal gyomrában — úgy Krisztus is halálra adatik és a 
sír ölébe kerül. S amint Jónást Isten csodatevő keze három nap 
múlva az élet világosságára előhozta, úgy Krisztust is életre 
keltette harmadnapon. Krisztus feltámadása az igazi mennyei 
jel, ez a bizonysága annak, hogy Krisztus a Szabadító és hogy 
Isten a világ ura és kormányzója. Ha bármikor kétség merülhet 
fel, hogy vájjon Isten törődik-e a világgal és az emberiség sor
sával, ha kétség merülhet fel a felől, hogy vájjon Isten a jognak 
és az igazságnak, az irgalmasságnak és a szentségnek Istene-e,, 
és ha kétség merülhet fel a felől, hogy vájjon Jézus csakugyan 
Szabadító-e és hogy az ő evangélioma valóban a magasságos 
Isten üzenete és életmentő ajándéka-e, a feltámadás tényére 
való emlékezés eloszlat minden kétséget. Krisztus feltámadása 
a pecsét Isten üzenetén és Jézus minden kijelentésén. Mivel 
Krisztus feltámadt, azért Isten „Mi Atyánk", azért Jézus út, 
igazság és élet, azért a Szentlélek Vigasztaló és Szószóló, azért 
mi fiák és örökösök vagyunk, azért igaz az a beszéd: „én élek 
és ti is éltek", „ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is", 
„aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem "!

Vájjon mi megértjük-e, hogy milyen vigasztalás, milyen 
biztatás, milyen szent Ígéret tárul itt mi elénk? Lehetetlen, hogy 
ez elkerülje figyelmünket, lehetetlen, hogy mi szándékosan el
forduljunk tőle! Ujesztendő napján biztatást és vigasztalást állí
tunk. Egyéni sorsunk és közösségi életünk szempontjából egy
aránt kívánjuk és keressük a bátorítást. Szeretnénk, ha meg
nyugtatást kapnánk a mai napon a felől, hogy miként alakul 
egyéni, egyházi, nemzeti jövendőnk. Egyenként, részletezve, 
aprólékosan felsorolva nem kapunk megnyugtatást, de igenis 
kapjuk azt, ami fontos és lényeges. Újesztendő napján az Urnák 
igéje Jónás jelére irányítja figyelmünket s ezzel arra kötelez,.
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hogy mi a mai napon és minden reánk virradó napon, hogy 
mi a munka és a pihenés, a cselekvés és a tűrés, a siker és 
a csalódás, a boldogulás és a visszavettetés idején egyaránt 
bizók és álhatatosak legyünk. Jónás jele a feltámadt Krisztust 
példázza. S lássátok, ez számunkra a legfőbb, tulajdonképpen 
az egyetlen vigasztalás: Krisztus feltámadt, Krisztus é l ! Sorsun
kat tehát nem magunk intézzük és nem a véletlen játszik ve
lünk. Egyházunk és hazánk, fajunk és nemzetünk sorsa nem a 
szeszélyes véletlenen múlik. Istené a hatalom, övé a bölcseség, 
övé az uralom. Bizonysága ennek Krisztus, az a Krisztus, aki 
Isten egyszülött fia, akinek minden beszéde igazság, mert hiszen 
Jónás jele beteljesedett rajta: a halálból feltámadt.

Bármit rejt számunkra a jövendő, bármerre és bárhova 
visz utunk: felfelé, vagy lefelé, jó  sorsba, vagy veszteségbe, 
boldogságra vagy siralomra: lássuk mindig magunk előtt — a 
lélek szemével, a hitnek tekintetével lássuk mindig magunk előtt 
a feltámadt Krisztust 1 Az esztendő folyamán minden zajon, 
minden dübörgésen, minden csábító zsongáson keresztül is hallja 
meg fülünk a mai napon felcsendülő beszédet: Jónás jele ada
tik néktek! Ha mi ezt a jelet látjuk és ha mi ennek a jelnek 
beszédét megértjük, akkor mindenkor és mindenütt és minden
ben lesz nékünk vigasztalásunk. S ha netán ez lenne utolsó 
esztendőnk itt alant, ez lenne az az esztendő, melynek folyamán 
életünk fonala megszakad: Jónás jele akkor is támaszunk és 
biztos reménységünk lehet. Ez a jel hirdeti: Vivit! =  Ő él, de 
ha ő él, akkor nincsen veszedelem. Óh vajha egyen-egyen mind
egyikünk szívébe zárná és gondosan megőrizné az esztendő 
folyamán az Úr újesztendei feddőző beszédének drága és egyet
len vigasztalását, amely biztat és bátorít, lelkesít és megerősít!

Ez a feddőző beszéd és ez a szent ige, mely a mai napon 
az Úr feddőző beszédét mi velünk közölte, végezetül sürgetve 
int is.

3. Tudjátok, mire int és mit sürget? Lelkünkre köti, hogy 
használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt, használjuk fel a 
„má“-t. „Veres az ég“ — hangzik felénk az intő szózat s jól 
tudjátok, hogy ennek a rövid mondatnak manapság különös 
jelentősége van. „Éjszak felé veres az ég“, hiszen egy nagy 
birodalomban esztendők hosszú sora óta dühöng már egy bor
zasztó tűzvész, amely az anyagi javakat is pusztítja, fogyasztja, 
elhamvasztja, de még inkább elnyelni akarja a lélek legfőbb 
javait: az Istenbe vetett hitet, az emberi méltóság tudatát, az 
örök élet és az üdvösség bizonyosságát. Ez a vereslő ég arra 
sarkal, hogy mi, akiket ennek a tűznek perzselő heve egyszer 
már érintett, de akik attól kegyelemből csoda módon megsza
badultunk, ragadjuk meg Istennek a Krisztusban megjelent ke
gyelmét. Ez a vereslő ég arra sarkal, hogy legyünk hívők mi 
magunk és legyünk szószólói az igaz hitnek mások előtt, nehogy 
a hitetlenség és isten-nélküliség fenyegető réme ránk zúduljon 
és megeméssze mindazt, ami érték és erő: hit és templom,
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család és otthon, hitvesi hűség és gyermeki szeretet, haza és 
nemzet!

„Veres az ég“ — hangzik az újév küszöbén az intő és 
sürgető szózat. A te számodra és az én számomra egyaránt 
veres az ég. De nem tudja és nem tudhatja egyikünk sem, hogy 
miféle veresség ez. Lehet, hogy hajnalpír, amely hirdeti a nap
palnak, tehát egy derűsebb, boldogabb és áldottabb életszakasz
nak a felragyogását, de az is lehetséges, hogy alkonypír, amely 
lassan beleolvad az éjszaka setétségébe. De akár hajnalpir, akár 
alkonypír, mindegyik azt mondja: siess, élj a kegyelem idejével, 
ragadd meg a Krisztust és fogadd el őt életed urává. Tedd meg 
oh tedd meg ezt! Ma még lehet — de holnap, ki tudja mit hoz 
a holnap? Lásd, a mai szent ige szerint a feddőző beszéd el
hangzása után Jézus a kisértő farizeusokat és sadduceusokat 
elhagyta és eltávozott tőlük. Milyen rettenetes dolog ez, hogy 
Jézus elhagy és eltávolodik! Igaz, hogy azok rászolgáltak erre 
és így csak az esett meg rajtuk, amit megérdemeltek, de vájjon 
mi nem szolgálunk-e rá szintén az ilyen elbánásra? S ha mi is 
rászolgálunk, nem ér-e bennünket is ez a sors, nem esik-e meg 
egyházunkkal, gyülekezetünkkel, nem esik-e meg nemzetünkkel, 
hogy az Úr elhagyja és eltávozik tőle?

Komoly, égető kérdések ezek — óh bárcsak égetnének 
bennünket és ne hagynának nyugodni mindaddig, míg oda nem 
borulunk az Úrnak lába elé: ime, Urum, itt vagyok, ne vess el, 
hanem vonj magadhoz és fogadj el, jóllehet én méltatlan va
gyok ! Óh bárcsak odaborulna és így borulna oda az új esztendő 
folyamán az Úr lába elé sok-sok lélek, sokan ebből a gyüleke
zetből, sokan ebből a nemzetből! Tudom és hirdetem, hogy nem 
szégyenül meg az ilyen odaborulás. Akik az Urat keresik, meg
találják, akik őt várják, találkoznak vele, akik nála zörgetnek, 
azok előtt Ő ajtót tár. Vajha személyes tapasztalatból bizonyo
sodnánk meg erről valamennyien, akik ma itt együtt vagyunk 
s velünk együtt megbizonyosodnának még sokan, úgy, hogy 
ennek a tapasztalatnak alapján és ez által boldog és áldott lenne 
ez az új esztendő!

Feddőző beszéd köszöntött bennünket az esztendő hajnalán. 
Feddőző beszédet nem szívesen hallunk, de jól járunk, ha ezt 
a feddőző beszédet emlékezetünkbe véssük és szívünkben for
gatjuk. Ez a feddőző beszéd ugyanis nemcsak korhol, hanem 
biztat és sürget is. A korholás előtt alázzuk meg magunkat: 
sújts, Uram, mert megérdemeltem!; a biztatást ragadjuk meg, 
a sürgető intést fogadjuk meg. Ébren is, és álmunkban is le
gyen szemünk előtt a biztatás: Jónás jele vigasztaló zálog! és 
legyen szemünk előtt az intés is: „az ég veres!" — azért siess, 
mentsd meg a Te lelkedet! Ámen.

Balikó Lajos
tábori alesperes.
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Missziói engedelmesség.
Vizkereszt ünnepi beszéd.

Mt. 3. 13-17.
Vizkereszt ünnepe, mint külmissziói ünnep a legmostoháb

ban kezelt ünnepünk. Ezt a megállapítást igazolja az is, hogy 
ezen a napon tartja a legtöbb gyülekezet számadó gyűléseit 
rendszerint a délutáni istentisztelet helyett, amikor az anyagi 
kérdések zajában nagyon sokszor hihull az emberek leikéből 
még az a kevés mag is, melyet a délelőtti külmissziói igehir
detés elhintett. Pedig az egyházunk jövője, a Krisztus ügyének 
közöttünk való meggyökerezése attól függ, mennyi missziói lé
lek van bennünk, milyen komolyan vesszük a vizkereszt ün
nepét, mint egyetlen alkalmat, amikor az evangéliumnak a ter
jedéséről megemlékezünk.

Karácsony, husvét vagy pünkösd ünnepe mind csonka 
jelentőséggel bírnak, ha nincsen külmissziói ünnep, ha azt nem 
vesszük épen olyan komolyan, mint az előbbi ünnepeket. Hogy 
a Krisztus születésének örömhíre, a húsvéti sír diadala, a  
pünkösdi lélek ereje mit jelent a keresztyénségre nézve, azt a 
keresztyénség missziói ereje mutatja meg. Mert miben mutatja 
meg egy keresztyén azt, hogy érette nem hiába halt meg a 
Krisztus, ha nem abban, hogy bizonyságot tesz róla. Minden 
Krisztusról való bizonyságtétel: misszió. Azért nem lehet po- 
gányokat téríteni másképen, mint eleven bizonyságtétel által, 
azért igaz az, hogy belmissziói és külmissziói munka egyetlen 
és közös lényege: a Krisztusról való bizonyságtevés. Ebből az 
következik, hogy, mert mi mostohán kezeljük a külmisszió 
ügyét, akkor tehát valahol a Krisztusról való meggyőződésünk
ben, a vele való viszonyunkban van föltétlenül valami hiba. 
Aki egyszer meggyőződött a saját életében a Krisztus erejéről, 
az hallgatni többé nem tud, azt szent missziói tűz tölti meg, 
az feltétlenül engedelmeskedni fog Krisztus nagy missziói pa
rancsának : menjetek el széles e világra . . .  Az egyháznak a 
Krisztus eleven testének kell lennie és hogy élő valami az egyház 
s nem halott, azt egyedül a missziói erő mutatja meg. Azonban 
nem azért kellene minékünk missziót gyakorolnunk, miáltal 
megmutatjuk, hogy élő egyház vagyunk, hanem, mert élő egy
ház vagyunk, az életnek a megnyilvánulása, kell, hogy missziói 
erőnek a megmutatása legyen. És mert az egyház a Krisztus 
csodálatosan titokzatos teste, azért minden megnyilvánuló erő: 
a Krisztus ereje, tehát a misszió sohasem emberek munkája, 
hanem mindig a Krisztusé. A z embernek csak egyetlen osz
tályrésze van az egyház missziói munkájában: a Krisztus iránt 
való alázatos engedelmesség.

A  mai ünnepen a felolvasott igék adják annak az igaz
ságnak a legnagyobb biztosítékát, hogy a külmissziói munka 
alázatos engedelmesség, melyet az ige így foglal össze: „En
gedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk.*

*
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A z ige csodálatos jelenetet tár a szemünk elé. A  Jordán 
nagy ostorozó prófétájához, Keresztelő Jánoshoz egymásután 
jönnek a világot és bűnt megutáló emberi lelkek, hogy a bűn
bánat keresztségét magukra vegyék. Azonban emberi eszünk 
megdöbben a látvány miatt: Jézus is közeledik és pedig azért, 
hogy megkeresztelkedjék. Akinek szájában bűn soha nem volt, 
akit még ellenségei sem mertek bűnnel vádolni, vájjon miért 
veszi magára a bűnbánat keresztségét? Keresztelő Jánossal 
együtt nem értjük és szinte vissza akarjuk tartani őt: Uram, nem 
eshetik ez meg teveled, hogy cégéres bűnösök, börtöntöltelékek 
és házasságtörők után te lépj be ugyanabba a szennyes vízbe, 
nem, az nem történhetik meg teveled. S akkor felel az Úr: 
engedj. . .  mert épen ezt akarom. Azt a sok bűnszennyet, me
lyet a János keresztsége által lemostak magukról az emberek, 
magára akarja venni, mert, azt jött elhordozni 1 Érzed-e Test
vérem, hogy az Úr a te bűneidet már akkor magára vette, 
amikor a bűnösök vízében megkeresztelkedett ? Érzed-e, hogy 
a krisztusi felszólítás: engedj!, néked is,szól, hogy te is engedd 
át a te bűneid terhét az ő vállaira ? 1 Érzed-e, hogy a krisztusi 
kérés: engedj I, néked is szól. Krisztus kér, könyörög hozzád: 
engedj, mert ha nem engedsz, el kell pusztulnod s én azért 
jöttem, hogy megtartsam a bűnösöket 1 Érzed-e, hogy ez a pa
rancs : engedj I, néked is szól, sőt egyenesen úgy van hozzád 
intézve, mintha egyedül volnál a világon, vagy minthogyha 
egy egész hadsereg számára való vezényszó lenne. Nem ér
zed-e, hogy ez a krisztusi parancs, missziói parancs, mert en
gedelmességre szólít fel ? !

Engedj 1 Ez az első missziói parancs a Krisztus ajkáról. 
Mert nem mi kérjük a Krisztust, hogy hallgasson meg ben
nünket, hogy küldjön minket, hanem ő az, aki először kimondja 
a felszólító, könyörgő és mégis parancsoló szót: engedj! Az  
Istennek a nagy missziója a Krisztus elküldése volt erre a vi
lágra. A  Krisztus megkeresztelkedése, az Isten missziójának a 
napja e földön; az ő megkeresztelkedése az első keresztség a 
misszió történetében, amelyben minden további keresztség a 
gyökerét és értelmét hordozza. Mit érne a te számodra az, hogy 
megkereszteltek, ha nem tudnád, hogy Krisztus a te bűneidet 
magára vette az ő keresztségében, hogy te az ő halálában 
megkeresztelkedhessél az örökéletre. Nem ráz fel, nem ébreszt-e 
fel téged, bűnök kényelmes párnáin nyugvó testvérem, az a 
tudat, hogy Krisztus kéri az engedelmességedet, kéri és paran
csolja, hogy engedd át néki a te bűneidet, hogy engedd át 
magadat az ő megváltói munkájára. Engedj, néki Testvér, ha 
hallod az intő szót, engedj még ha érthetetlen is előtted a 
Krisztus könyörgése, hogy néki nem életed értékei és szépségei 
kellenek elsősorban, hanem bűnei. Engedj, mert a lelked üd
vösségéről van szó, engedj, mert az életed engedelmes eszköz 
csak akkor lesz Isten kezében, ha a Krisztus megváltói halálába 
keresztelkedtél meg, hogy eleven missziói erővé lehess a Krisz
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tus testében, az ő egyházában. Élő és hasznos vérsejt csak az 
lehet, amely a szívből távozik a test többi részei felé: a te 
sejt-életed a Krisztus testében, Isten országának munkájában 
csak akkor lehet áldott, ha a Krisztusból indul k i: alázatos 
engedelmességgel. *

Testvéreim! Bizonyára igazat adtok az ige tanításának. 
Bizonyára sorba szégyenkezéssel hajtjátok meg a fejeteket, 
hogy bennünk, magyar evangélikusokban nincsen annyi misz- 
sziói engedelmesség, mint másutt, mint kellene lennie.

Amikor ilyen engedelmességre való felszólítást hallunk, 
rendesen mentegetni szeretjük magunkat. S a mentegetésünk 
rendesen finomabb és megtévesztőbb szokott lenni az ismert 
bibliai mentegetődzéseknél, hogy földet, vagy feleséget vettem, 
hogy halottam van, nem mehetek. Mi rendesen felhozzuk az en
gedelmességet mímelő azt a mentegetésünket, hogy nem áldozha- 
tunka pogányok között való munkára, mikor itthon is olyan sok 
a tennivaló. Azt mondjuk: igen, Uram, engedelmeskedünk, de 
engedd meg, hogy az engedelmességünk irányát mi szabjuk 
meg, engedd meg, hogy mi azt a munkát végezzük, amit mi 
látunk jónak. Azt hiszem mindannyian egyetértünk annak a 
megállapításában, hogy az ilyen engedelmesség-mimelés tulaj
donképen engedetlenség. Krisztus nem ismeri az alkudozást. 
Vele nem lehet megegyezéseket kötni, hogy majd ekkor, vagy 
akkor, ezt vagy amazt.

Most engedj! . . . Halljuk a szót a Krisztus ajkáról. A  
missziói erő birtokában lévő keresztyén ember tudja jól, hogy 
a  Krisztus iránti engedelmességet nem lehet halogatni. Még 
m ai... Ez az engedelmesség területe. Azonnal hozzáfogni és elvé
gezni engedj ezt jelenti a missziói erőnek a birtokában lenni. Most, 
magyar evangélikusság a Krisztus kérésének és parancsának: 
ne halogasd engedelmességed megkezdését, mert letelik a ke
gyelem esztendeje I Nem veszed-e észre, hogy körülötted zúg
nak és tajtékzanak az istentelenség tengerének hullámai, és 
téged missziói mentőmunkára küld az U r?l

Indulj, még m a ! Kezdj még ma az engedelmesség útján 
járni. A  keresztyénségben nincsen „majd“ vagy „holnap“, ha
nem csak egy v a n : még ma, azonnal. Magyar evangélikusság 
nem látod-e, hogy Afrika, Ázsia pusztaságain embermilliók 
élnek, akik még nem tudják, hogy Krisztus magára vette az ő 
bűneiket is. Néked most engedned kell, mert ha nem, akkor 
nem lesz senki sem, aki elmondja nékik, hogy Krisztus az élő 
Isten fia, akiben neki gyönyörűsége telik. Honnan fogja meg
tudni végre a pogányság tömege a Krisztusról szóló örömhírt, 
ha mi nem mondjuk el nekik. Amikor Krisztus megkeresztel- 
kedett, mert Keresztelő János engedett néki, bizonyára futótűz
ként terjedt el a hír egész Palesztinában. Futótűzként kell ter
jednie a hírnek, hogy Krisztus a bűnös világ egyetlen meg- 
mentője, a sötétség egyetlen és biztos eloszlatója; emberszívek
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és népek boldogsága. Ha meg vagyunk győződve az ev. igaz
ságairól, akkor az engedelmességre való felszólítást örömmel 
fogadjuk és teljesítésére azonnal indulunk.

*
Nekünk „minden igazságot be kell töltenünk“ —  mondja 

a mai igében Jézus. Minden igazságot betöltött a kereszten. 
Minden nyomorult, bűnös, elferdült és megrongált emberarcot 
megigazított; ami rossz és bűn volt bennünk, azt igazzá tette; 
nem maradt ember, akire nézve be ne töltötte volna a meg
váltás nagy munkáját. Minden igazságot betöltött; értünk em
berré született, bűneink vizével megkeresztelkedett, bűneinkért 
szenvedett, megigazíttatásunkért feltámadott, megszenteltetésün- 
kért mennybement. Minden igazság egyetlen kútforrása lett —  
érettünk és mi az ő igazságáért nem teszünk semmit?!

Jézus Krisztus betöltött minden igazságot, de ennek elhir- 
detését reánk bízta. Mint ahogyan a nagy kenyércsodánál ő 
szaporította meg ugyan a kenyeret, de kiosztását a tanítványokra 
bízta. A  sántákat és betegeket isteni erejével meggyógyította, 
de az ágyát valamennyinek magának kellett hazavinnie. Ő be
töltötte a megváltás minden igazságát e föld minden emberére 
nézve és csak mi volnánk azok, akik nem akarnók a Krisztus 
igazságának ránk eső részét betölteni?!

Egyházunk nem tölti be a Krisztus minden igazságát, ha 
nem tud engedelmeskedni és a pogányok között munkálkodni, 
akármennyire is evangéliuminak és a legkrisztusibbnak vallja 
magát. Ma olyan időket élünk, amikor az egyháznak, a keresz- 
tyénségnek sokkal inkább kell megmutatnia a Krisztushoz való 
ragaszkodását, mint bármikor máskor. Külmisszióért nem imád
kozni, nem áldozni, annyi mint megfeledkezni a Krisztus iránti 
engedelmességről, mint lemondani arról, hogy Krisztus rajtunk 
keresztül minden igazságot betöltsön.

Testvérem! Tudod-e mi a külmisszió? Engedelmesség a 
Krisztussal szemben. Tudod-e, mi az engedelmesség? Érezni 
a küldetésnek, a missziónak a tudatát. Ha ez megvan benned, 
betöltőd a Krisztus igazságát. Ámen.

Zászkaliczky Pál
budapest-fasori s. lelkész.

Az Isten báránya hív. . .
Vizkereszt u. I. vas.

Ján. 1, 35—42.
(Epistola: II. Kor. 6, 14—7, 1.)

Vannak az emberi életben órák, amelyek elhatározó jelen
tőségűek, döntő fontosságúak; olyanok, mint az Isten keze által 
az emberi élet útjára felállított irányjelző táblák, amelyeknél 
egy és ugyanazon emberi élet múltja és jövendője egymásba 
kapcsolódik ugyan, mégis szembetűnően eltér, gyökeresen kü
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lönbözik egymástól. De nincs még egy olyan fontos és elhatá
rozó óra, mint az. midőn az ember szívében átéli az Istennek 
eleven valóságát; midőn az ember teljes határozottsággal meg
érzi és öntudattal megtapasztalja, hogy az Isten most belényult 
az én kicsiny életembe, most megérintette az én lelkemet, midőn 
az ember szívének minden dobbanása mint visszhang ismétli 
azt, amit az Isten már az ószövetségben megígért és az újszö
vetségben a Jézus Krisztusban lehetővé is tett: . . .  „és leszek 
néktek atyátok, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek." (Epis- 
tola!) Ennek az ígéretnek a valósággá levése az emberi élet 
legjelentőségteljesebb órája, mert ez órában az emberi léleknek 
az örökkévalósághoz való kapcsolatát maga az örök Isten pe
csételi meg. Ezért az óráért imádkozni, ezért küzdeni, fáradni,, 
önmagunk bűnei ellen harcolni, miként az apostol mondja mai 
epistolánkban: „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, sze
relteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztáta- 
lanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésün
ket" ; ez az onnan felülről való bölcseség és olyan élet, amelyre 
maga az Isten fejezi ki jóltetszését.

De ez az isteni életmagasság nem hull készen az ölünkbe, 
sőt ha minden erőnket megfeszítve akarnánk is azt elérni, csak 
vereségekről, kudarcokról fog beszámolhatni a mi életünk. Ez 
az Istennel való közösség emberi erő által nem, hanem csak 
az által valósítható meg, aki az embereket ismét Isten gyerme
keivé akarja tenni és hogy azzá tehesse, elhagyta mennyei 
dicsőségét, isteni valóságát és emberré lett, hozzánk mindenben 
hasonlóvá, kivéve az egy bűnt, amelyet a magáénak soha nem 
ismert, de amelyet az emberiség leikéről magára vett és oda- 
áliott a bűnbánat keresztvize alá. . .  Csak őbenne találhatjuk 
meg azt az új életet, amely az eddigi életünktől teljesen eltérő, 
azaz nem a bőnben folytatódik, hanem a bűnből kivezető utón 
halad az Isten meglátásának hegye felé.

Hogy pedig ez az új élet: a megszentelődés mibennünk is 
megkezdődjék, meg kell értenünk Keresztelő János bizonyság- 
tételét: „íme, az Isten báránya!" és követnünk kell magának 
Jézusnak a felhívását: „Jöjjetek!“

1. íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez 
Keresztelő Jánosnak Jézusról szóló bizonyságtétele, amellyel 
elárulja környezetének, hogy ki az a Jézus, miért jött el e vi
lágra Istentől. Ebben a néhány szóban bennfoglaltatik Jézus
nak az egész élethivatása, küldetése, feladata.

Amint valamikor régen a néppé fejlődött Izrael felett fel
ragyogott a megszabadító, Ítélettől megmentő isteni kegyelemnek 
dicsőséges napja, úgy ragyog fel a megszabadító, Ítélettől meg
mentő isteni kegyelem napja most újból a Jézus Krisztus sze
mélyében. de nemcsak az Izrael népe, hanem az egész emberi
ség számára. Az Egyplomból való kivonulás éjjelén látott Izrael 
népe nagy csodát: az Úr minden elsőszülöttet leöletett emberben, 
állatban egyaránt; de az Izrael fiait, akik az Úrnak parancsához
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híven bárányt áldoztak ez estén s annak vérével megkenték aj Iái
kat, azokat elkerülte, megkímélte az Úrnak sújtó keze. A bárány 
vére megmentette Izrael fiait a testi haláltól: az Isten báránya, 
Jézus az ő áldozati vérével megmenti nemcsak az Izrael fiait, 
hanem e világnak minden fiát, akik e vér erejében hisznek; 
megmenti őket nem a testet, hanem a lelket fenyegető Ítélettől 
az által, hogy a bűnt magára veszi, elhordozza és az emberiség 
számára érvénytelenné teszi. Ezért Istennek báránya a Jézus 
Krisztus, aki magára veszi a világ bűneit.

Az Istennek ez a báránya a mi számunkra is eljött, hogy 
érvénytelenné tegye a mi bűneinket is s a mi új életünk kez
detét, a mi hívővé lövésünket munkálja. Értsük hát meg, hogy 
Jézus azért jött e földre, hogy minket égbe emeljen. Értsük meg, 
hogy nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott 
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk, (Acta 4, 12), mint az Úr Jézus Krisztus. Értsük 
meg, hogy a bűnnek csak két helye lehet: a te bűnöd vagy a 
te nyakadon csüng, vagy pedig ott van a Krisztuson, az Isten
nek ama bárányán. Amíg rajtad van, elveszett embernek szá
mítasz ; mihelyt azonban a Krisztuson van a te bűnöd is, szabad 
vagy és az üdvösségnek bizonyos várományosa. A kivitelt Isten 
magára vállalta, nekünk — akárcsak az elkényeztetett gyermek
nek — a választást engedte az Isten. Hogy melyiket választod, 
rajtad áll Testvér!

íme ezt jelenti Keresztelő János bizonyságtétele, amellyel 
Jézust az Isten bárányának mondja már akkor, amikor még 
Jézus az ő messiási hivatásbetöltését meg sem kezdte. Én úgy 
vélem, hogy a mi vallásos gondolkodásunk számára igen nagy 
jelentőségű tény ez, hogy t. i. a Keresztelő már akkor teszi 
Jézusról ezt a bizonyságot, amikor az még a hivatása előtt áll. 
Ebből a tényből világosan kitűnik, hogy nem úgy áll a dolog 
Jézus élettörténetében, mintha tán az Űr valami rettenetes bal- 
szerencsének esett volna áldozatul és csak a nagypéntek isten
gyilkos eseményei tették volna őt áldozati bárányhoz hasonlóvá. 
Nem. Jézus az Isten báránya volt emberré levésének első nap
jától fogva; a nagypéntek csak igazolta, megerősítette azt, hogy 
valóban Ő az Istennek ama báránya, aki magára veszi a világ 
bűneit.

De hadd kételkedjenek a kételkedők! Akik nem akarnak 
látni fényes nappal, hadd hunyják csak be a szemeiket! Hadd 
vitatkozzanak csak a tudósok a felett a rejtély felett, hogy Jézus 
látta-e már a pályafutása kezdetén a golgotái keresztet, vagy 
sem; hogy miként szerzi meg a Krisztus vére a hívő ember 
számára a váltságot és az Istennel való kiengesztelődés szent 
boldogságát! Hadd gúnyolódjanak csak e világ bölcsei a vallás 
szent titkai felett, amelyeket csak a hívő lélek képes megismerni, 
nem tanítás utján, hanem saját megtapasztalás és átélés alap
já n . . .  Amíg ezek vitáznak, kételkednek, csúfolódnak, addig az 
Istennel való békesség hírnökei szerte járnak a beteg- és ha
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lottaságyaknál, a foglyok celláiban, az erkölcstelenség barlang
jaiban, a keresztyén társadalom salakjában és a pogány világ 
lelket dermesztő sötétségében, mindenütt magasra emelve a 
Bárány zászlaját, amely végül is diadalmaskodni fog mindene
ken, mert Istenével engeszteli ki az embert, hogy legyen békes
sége a keresztfán elhullott vér árán, az Istennek ama báránya 
által.

2. De ezt a békességet, az Istennel való kiengesztelődést 
nem adhatja senki és semmi, hanem csak maga a Krisztus. Nem 
adhatja azt Keresztelő János sem az ő tanítványainak, hanem 
csak azt teheti meg, hogy tanítványait ismételten is figyelmez
teti: ez az Istennek ama báránya. Ha ezt a mondatot tovább 
fűzöm, csak ez a folytatás lehetséges: menjetek őhozzá! Amint 
nem adhatta Keresztelő János az Istennel való kiengesztelődést, 
hanem útmutatással szolgált azoknak, akik vágyódtak e békes
ség után, úgy nem adhatja azt az egyház sem, semmiféle üdv
biztosító intézmény, mert mindezek csak Keresztelő János helyén 
állhatnak: rámutatnak az Isten bárányára, bizonyságot tesznek 
a Krisztusról és őhozzá hívják, küldik, utasítják és vezetik azo
kat, akik az Istennel való kiengesztelődést keresik. Ez az egyház 
tolmácsolja ma is magának a Báránynak azon szavait, amelyek
kel első Ízben szólott azokhoz, akik a kiengesztelődést keresték: 
Jöjjetek el!

Csodálatos, szent pillanat az az egész emberiség élettör
ténetében, amikor elindulnak az első emberek Jézus után és a 
Mester szól hozzájuk. Az a pillanat, amelyben az e világ pusz
taságain eltévelyedett és elveszett emberiség először érintkezik 
azzal, aki az egykor bezárult édenkert kapuit szélesre kitárta, 
hogy abba az egész emberiséget befogadja. Az a pillanat, amely
ben jóságos szelíd tekintete a félénken utána menő két jánosi 
tanítvány szívében meglátja a komoly, szent vágyódást az Is
tennel való kiengesztelődés, a bűntől való szabadulás, az Is
tennel való életközösség után. . .  Amikor az Istent keresőknek 
először jön segítségére, mint ügyes tanító a gyermeknek a ki
segítőkérdéssel: Mit kerestek?

Milyen boldog lehetett az a két kereső lélek, hogy Jézus 
észrevette őket, sőt már a beszéd fonalát is felvette velük. Tán 
legszívesebben azt felelték volna: Téged, aki elveszed a mi 
bűneinket, — de a teljes igazsággal még nem mernek előál- 
lani. hanem azt kérdezik: Hol lakói, Mester? Kiérezhetjük e 
kérdés mögül az óhajt: Szeretnénk veled lenni a szállásodon.

Oh áldott, szent vágyódás az Isten után, mily hamar meg
találod te az Istennel való együttlétet, mily bőséges a te jutal
mad, amikor Jézus szól: Jöjj el, jöjj velem, maradj nálam és 
mindenekről meggyőződhetsz csak úgy, mintha valamit a sze
meiddel látsz!

Amíg Jézussal nem töltöttünk együtt bizonyos időt, addig 
nincs is kiengesztelődés a lélekben, addig nem lakozik ott az 
Isten és nincs megszentelődés sem; mert a vallás nem tan, nem
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cselekvés, hanem élet és valóság; a megszentelődés valóságos 
életére pedig senki sem képes addig, amíg szívében a Krisztus 
élő hatalommá nem lett. Krisztus élő hatalmasságát pedig más
ként nem lehet megtapasztalni, csak úgy, ha vele töltünk el 
órákat, napokat, esztendőket, ha tehát személyesen átéltük már 
az ő életelevenségét.

E személyes lelki élmény és meggyőződés hijján mily 
sokan legyintenek a kezükkel, amikor a vallásról van sz ó ! Pe
dig igazságtalanok. Ha elmondjuk a vakon szülöttnek, hogy a 
nap mily ragyogó fényes, milyen tündéri fényárba borítja a 
hófedte tájakat, miként vonja biborpalástba alkonyati órán a 
láthatárt; vagy ha beszélünk neki arról, mily szelíd a hold 
fénye, mint őrködik a csendes éjszaka felett: vájjon tud-e mind 
ezekről a soha nem látott valóságokról fogalmat alkotni magá
nak az a vakon született ember? Bizonyára nem. De vájjon 
ki tartaná jogosnak az ily vakon szülöttnek olyan állítását, hogy 
a nap, a hold stb. az mind csak mese, az nincs, mivel ő nem 
látja ? Az emberek szánakozva mondanák néki: Te szegény! 
És vájjon az az ember, aki a hitetlenség vakságában szenved 
és a Krisztus vallásának igazságait tagadja a személyes átélés 
hijján, az nem szánalomra méltó-e? Százszor inkább, mint 
amaz. De erre az emberek azt szokták mondani: Felvilágosult, 
modern ember! Jézus pedig azt mondja: Szegény! Jöjj el hoz
zám, tölts velem néhány órát csak, hogy megismerj engem és 
azt, aki engem elküldött!

Persze az bizonyos, hogy Jézust nem kereshetjük e világi 
életnek zajos farsangjában. Ott nem fogunk vele találkozni. 
Vissza kell vonulnunk az utca lármájától, a szórakozásoktól, 
élvezethajhászástól, fel kell hagynunk a felületességgel és köny- 
nyelmüséggel, vissza kell vonulnunk a csendes magányba, a 
titkos kamránkba, oda, ahol Jézus lábainál zavartalanul ülhe
tünk és teljes figyelemmel hallgathatjuk őt, ahol a dáridózók 
vásári lármája nem harsogja túl az ő szelíd, csendes beszédét, 
hanem eljuthat az ő igéje a szívünk mélyére. Aki visszavonul 
önszívének belsejébe, az elindult azon az úton, amelyre minde
neket hív Jézus, amikor így szól: „Jöjjetek és lássátok m eg!“ 
És az ilyen ember ép oly emlékezetes órát fog átélni, mint az 
a János evangélista, aki még hosszú évek múltán is érdemes
nek tartja evangeliomának megírásakor feljegyezni azt az órát, 
amelyben az élete új irányt vett fel, az órát, amely hatásával, 
emlékével kitölti egy egész életnek az útját.

Olvastam egy ifjúról, aki hosszú időn át rossz társasá
gokban forgolódott és velük együtt duhajkodott. Egyszercsak 
magábaszállt és nehogy a társasága ismét magával ragadja, 
ismeretlen helyre távozott és ott élt több éven keresztül. Mint 
meglett férfi tért haza, ahol hamarosan találkozott vele régi 
barátainak egyike. A jó cimbora sietett az elveszett társ meg
találása feletti örömének kifejezést adni s mikor az idegenül 
tekintett rá, jelentőségteljesen mondotta: „Hát nem ismersz
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már? Én vagyok!" Mire a másik komolyan felelte: „Tudom, 
úe én már nem vagyok az!" És otthagyta.

Mikor mondhatjuk el mi is őszintén, a Krisztus személyes 
megismerése, az Istennel való életközösség személyes megta
pasztalása alapján, hogy mi már nem vagyunk azok, akik vol
tunk, amióta a Krisztussal szívünkben töltöttünk el néhány 
órát?! Az Istennek szent Lelke munkálkodjék mibennünk is, 
hogy még ma felismerjük őbenne az Istennek ama bárányát, 
aki elveszi a mi bűneinket és elinduljunk mi is őhozzá, hogy 
Jánoshoz hasonlóan vele maradjunk mindvégig, ez életben és 
az örökkévalóságban! Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Meglátni. . .
Vizkereszt u. 2. vas.

János ev. 1. r. 43—51. v.
Nem a Krisztusról való meggyőzni akaró beszéd nyerte 

meg ezeket az embereket, hanem az Úr Jézussal való találko
zás. Egyénisége annyira hódítóan, elbűvölően hatott, hogy nem 
tudtak mást tenni, mint csatlakozni hozzá.

Ez a megállapítás rávilágít egy nagy problémánk sok 
eredménytelenségére, mely szerint nem hódít úgy a keresztyén- 
ség, amint kellene, az anyaszentegyház nem missziónál úgy, 
amint várható volna, hitünk nem olyan diadalmas erő, amely 
vonzaná az embereket. Az eredménytelenség okát abban mu
tatja meg nékünk, hogy nem vagyunk olyanok, mint ezek a 
misszionáló apostolok, akik nem magukról beszéltek, hanem 
Jézusra mutattak. Őt engedték láttatni közvetlenül. Megismer
teti még az egyedül célravezető módszert is, amely nem más, 
mint a Jézushoz-vezetés. Semmiképen se kívánták magukhoz 
kapcsolni az embereket, hanem kizárólag a Krisztushoz.

András és Filep csak egyszerű útmutatók voltak a Jézus
hoz vezető úton és épen ezért érték el a legnagyobb sikert. 
Nem maguk akartak hódítani, hanem azt Jézusra bízták.

Mi is szeretnénk olyan hódító munkát végezni, mint a 
tanítványok, tanuljuk meg hát a példájukból, hogy Jézust meg
látni ma is csak a tanítványok engedelmességén, örömén és 
szolgálatán át lehetséges.

1. János, András, Péter és Filep mutatkoznak be a fel
olvasott igékben, mint az engedelmesség emberei.

Mi az engedelmesség? Lelki hozzásimulás egy felsőbbnek 
elismert akarathoz, meghajlás egy felsőbbrendünek elismert 
egyéniség előtt, tudatos beleilleszkedés egy nagyszerűnek meg
látott cél megvalósításába. Az ilyen engedelmesség nem a lá
zadozó kényszerűség, amely csupán az erőszaknak hódol be,
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hanem bizalomteljes önátadás. Nem szolgai meghunyászkodás 
tehát, hanem a szabad ember elhatározott akaratérvényesülése.

A vonatot ráállítják céltudatos kezek a megfelelő sínpárra 
és megindul a kijelölt úton; nagy távolságokat tesz meg, ha
talmas akadályokat győz le, célok felé halad. A látszólagos 
szolgaságban van épen a sikereinek a titka. Ha korlátozás nélkül 
száguldana, rettenetesen pusztító, romboló volna a vélt szabad
sága; sőt épen akkor volna igazán rabszolga: a benne feszülő, 
tomboló erők tehetetlen játékszere. Ki bízná rá az életét?

Veszedelmes erők feszülnek az emberi akaratban. Nincsen 
még egy olyan borzalmas hatalom, mint a korlátok nélküli, a 
szabadjára eresztett emberi akarat. Romboló tűz ez, amely míg 
magát emészti, pusztulást terjeszt. A forrodalmak tomboló vi
hara rázza, döngeti annak a nemzetnek építményeit, ahol az 
akarat mozdonya letévedt azokról a sínekről, amelyek az alkotó 
tevékenység felé irányították. A féktelen akarat a legnagyobb 
átokká, de a helyes irányba beállított akarat a legnagyobb ál
dássá válhatik.

Nem lehet még gondolni sem nemesebb irányú akarat- 
nyilvánulást, mint a Jézus Krisztusnak való engedelmességet. 
Azt jelenti ez, hogy minden tervünket vele beszélgetjük meg, 
minden kivitelt Vele együttmunkálkodva végzünk és minden 
eredmény után neki mondunk a sikerért köszönetét. A hitteljes 
lélek a szeretetben keresi az állandó megnyilvánulást s boldog 
engedelmességben simul oda a Jézus kebelére, mert így bon
takozik ki belőle minden szép, kedves és hasznos tulajdonság, 
melyet lelke Jézus hatása alatt kitermelni képes.

Emberek, akik azelőtt névtelenek voltak, a Jézusnak en
gedelmeskedve ismert nevű apostolokká, reformátorokká, törté
nelmi hősökké lettek. Emberek, akik a bűnök fertőjében be
szennyezték az életüket és mételyezték az embertársaikat, a 
Jézusnak engedelmeskedve megszentelődött keresztyénekké vál
tak, akik áldást árasztanak a környezetükre. Az igazi, a teljes 
emberi élet a Krisztusnak engedelmeskedő élet!

2. Jézus tanítványain a belső békesség csodálatos öröme 
ömlik széjjel. Azt látjuk a szentigénkbeli embereknél is, hogy 
nekik egy felejthetetlenül boldog élmény volt a Jézussal való 
találkozás. A lelkűknek ez lett a legdrágább kincse és ennek 
a birtoka egész valójukon meglátszik. Nem is bírják a szívükbe 
zárni ezt az örömöt, ki kell ennek törni az ajkon egy boldog 
kiáltásban: megtaláltuk a Messiást!

A Krisztust követők soha se alkottak valami elkénysze
redett, megkeseredett, szánalmas embercsoportot, hanem min
denkor örvendező, boldog emberek voltak. Pedig sohase jártak 
rózsaligetben, hanem a megpróbáltatások fájdalmas útjain, csak
hogy még a töviseket is rózsákká tudta átvarázsolni a hitük. 
Bizony a keresztyén világnézet sugárzik a Luther-rózsa jelmon
datáról: a keresztyén ember még a tövisek között is rózsák 
között jár.
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Bámulatos erő a keresztyénség! Bizony csodákra képes 
ma is ! A keresztethordozók ajkán is képes vidám éneket fa
kasztani. A szívfájdalmak szelíd mosollyá változnak át a Krisz
tus követésében.

Cseppet se kellemes örökké panaszos, mindig elégedetlen
kedő, állandóan zúgolódó, mindig keserű emberek között élni. 
Ezek nem tudják, mi a keresztyénség, mert nincs hitük. Ha 
volna, akkor a bizodalmas hit derűje tündökölne az alakjukon 
és zendülne az ajkukon. Szegények, nem ismerik a keresztyén 
élet örömét.

De azok is szánalomra méltók, akik úgy vélekednek a 
keresztyénségről, hogy kiöli a szívből az örömöket, mert nem 
tűri a vidámságot, a jókedvet, a kellemetes szórakozást, a gond
űző mulatóst; a keresztyén ember csak komor nézésű, állan
dóan nagy kérdések megoldásán töprengő, mosolyogni is elfe
lejtő, búsongó lehet. Nagyon elterjedt, bár teljesen helytelen 
felfogás a keresztyénségről. Teljes félreismerése, vagy nem- 
ismerése a keresztyénségnek.

Isten kezdettől fogva örömre hangolta az embert, hiszen 
a világot is „tekintetre kedvesnek* formálta. (I. Móz. 2, 9.) Ke
vés olyan gyakori szó van a Bibliában, mint az örvendezés. 
Pál a fogságban is tud örülni. A keresztyének ma is örvendező 
emberek lehetnek csupán.

Természetesen különbség van öröm és öröm között. Van
nak tiszta és bűnös örömök. Némely kellemes órára évek, sőt 
évtizedek múlva is boldogan gondol vissza az ember, míg né
melyikre, csak bánkódva és szégyenkezve emlékezik. Vannak 
olyan örömök is, amelyek arra jók, hogy az ember elfelejtkez
zék a kötelességeiről, fontos dolgokról feleslegesek felé for
dítják a figyelmét. Sok öröm nem látszik bűnösnek, de a kö
vetkezményeiben mégis az. (Vasárnapi versenyek, sportolás, 
bálozás, meg hasonlók.)

Van egy biztos mérője minden örömnek: velem örülhet-e 
Jézus? Nem bántja-e Őt az én szórakozásom? Van egy kérdés, 
amelyre mindég felelnünk kell. Mit szól Jézus hozzá? Az írás 
szerint „minden szabad nékem, de nem minden használ* (I. 
Kor. 10, 23.). Azok az örömök, melyekből kára van a lelki 
életednek, amelyek miatt kötelességeidet kell elmulasztanod, 
amelyek miatt a lelkiismereted nyugtalan, nem lehetnek igazi 
örömök. Ha Jézus veled lehet az örömeidben, ha a hited nem 
fogyatkozik meg, ha a lelkedet tisztán őrződ meg, ha köteles
ségtudatodat nem gyöngíted, hanem erősíted, ha azok társasá
gában vagy, akik komolyan az Isten gyermekei akarnak lenni, 
akkor nyugodtan örülhetsz, szórakozásod felüdülést, erőgyara
podást jelent és kellemes érzéseket támaszt. Soha se keresd az 
olyan szórakozásokat, amelyek foltot ejtenek a lelkeden, ame
lyekre nem gondolhatsz nyugodt lélekkel vissza. A Jézusnak 
engedelmeskedő ember örvendező életet él.
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3. Alig ismerkednek meg Jézussal ezek az emberek, máris 
arra irányul a gondjuk, hogy másokat is oda vezessenek. „Jer 
és lásd meg", ez az egyik ige és „vivé őt a Jézushoz", ez a 
másik. Ebben a két igében benne van a keresztyén szolgálat 
teljessége. Hiába beszél valaki Jézusról ömlengéseket, ha azt 
nem tudja mondani: jer és lásd m eg! Inkább kevesebbet kell 
róla mondani, de többet kell megmutatni.

Ha a világ nem annyira keresztyén, mint szeretnők, annak 
a magukat keresztyéneknek nevezők elsősorban okai. Érdemes 
elgondolkodni annak a hitetlen filozófusnak a mondásán: A ke
resztyéneknek megváltottabbaknak kellene lenniök, hogy Meg
váltójukban hihessek. (Nietzsche). Bizony nem igen látszik meg 
a megváltottság tudata a keresztyéneken. Miért nem? Mert nincs 
meg a megváltottság tudata! Ha megvolna, akkor bizony meg 
is látszana. Ahol ez a gyertya lobog, ott — még ha akarnák is 
— nem lehetséges a véka alá rejteni. A Krisztus megváltottja 
keresi az alkalmat, hogy bizonyságot tegyen: megtaláltam a 
Messiást, — és akkor boldog igazán, ha valakit kézen foghat 
és odavisz Jézushoz. Mindaddig hiányos a keresztyénségünk, 
amíg nem végzünk szolgálatot Isten országa érdekében. A ko
moly keresztyének épen ezért csupán munkálkodó keresztyének 
lehetnek. A  megváltottság tudata a szolgálatban nyilvánul meg. 
Itt lesz láthatóvá.

Igaz, hogy mi a látható egyházon kívül a láthatatlan egy
háznak, a Krisztusban hívők közösségének vagyunk a tagjai, 
de a keresztyénségünk nem lehet láthatatlan. Szégyenünk, ha 
láthatatlan.

Pedig ma a keresztyénségünk a láthatatlanságában mutat
kozik meg jórészben. Vannak külső formák, amelyeket becsü
lettel őrzünk, mint a templombajárás, bár Itt is van sok kívánni 
való, tudunk áldozatot is hozni egyházközségünk ügyeiért és 
olykor távolabbi egyházi célokért, de az egyéni keresztyénsé
günk valami elzárt dolog, amely nem akar, nem mer a nyilvá
nosság elé lépni. Ez így semmiképen sincs jól.

Felelősséget kell éreznünk a magunk lelkiüdvösségéért, de 
a felebarátunkéért is. Ez a felelősségérzet nem hagyhat nyugtot, 
míg nincs rendben a lelked, míg nem képviseled Jézus ügyét 
és nem cselekszel valamit a felebarátod leikéért. Nem afféle 
„szociális olajcseppek“-nek a felebarátod keserű poharába, vagy 
fájó sebeibe való belecseppentése a keresztyén ember feladata, 
hanem komoly, sokszor elszánt cselekvés a felebarátunkért.

Pár hónappal ezelőtt kitüntetést kapott egy 11 éves kis 
fiú, mert egy téli napon, amikor két társa csuszkáit a folyó 
gyengén befagyott medrén és beszakadt alattuk, a jég alá me
rült a hideg vízbe és elszánt küzdelem után partra hozta őket. 
Nagyra nő előttem ez a gyermek és eltörpülnek mellette a fel
nőttek, a megkeresztelt egyháztagok. Ez a gyermek nem tudta 
nézni, hogy két pajtása elmerült a vízben. Körülöttünk pedig 
állandóan merülnek el az emberek a bűnök, a vétkes, köny-
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nyelőm szenvedélyek áradatában, s mi tudjuk ezt nyugodtan 
nézni, még a kisujjunkat se nyújtjuk ki utánuk, nemhogy el
szántan küzdenénk értük. Az erkölcs útjairól térnek le az em
berek, s mi látjuk ezt, tudjuk, de nem teszünk semmit a meg
tartásukért, hanem közönyösen nézzük, hadd pusztuljanak, 
hiszen ők az okai a vesztükbe rohanásuknak, sőt sokszor épen 
a társadalmi, képmutató felfogás parancsolja, hogy hunyjunk 
szemet, engedjük a bűnös szenvedélyek érvényesülését.

Nem a tétlenség, nem a mások vergődésének a nyugodt, 
sőt olykor kárörvendő szemlélete a kötelességünk, hanem a bá
tor kiállás, a mentő szeretet kockázatos vállalkozása.

A Krisztusnak engedelmeskedő ember örvendező életet él 
és boldogan szolgál az embertársainak.

A tanítványok módszerével kell keresztyén szolgálatot 
végeznünk: Jézushoz kell vezetnünk az embereket. Gyönyörű 
feladat, áldott munkálkodás. Csak azok végezhetik, akikben a 
Krisztus derült életfelfogása lakozik. Hallgasd meg Jézus hozzád 
intézett felhívását: Kövess engem! Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

A  kút.
Vizkereszt u. 3. vas.

János 4, 5—14.
Ma kifutunk naponkint számtalanszor a kútra, mely ott 

van az udvarunkon, anélkül, hogy egyszer is elgondolkodnánk 
fölötte: mennyi áldást nyújt az nekünk. Életünknek legfontosabb 
elemét, a vizet ő adja, a konyhánkon nélkülözhetetlen, házunk 
tisztántartásában ő a leghűségesebb segítőtársunk. Hálásan ak
kor tekintünk rá, amikor hosszú, forró nyári vándorláskor meg
gyorsított léptekkel sietünk feléje, hogy eloltsuk gyötrő kínunkat. 
Legjobban vizszegény vidéken érzik az emberek a kút nagy 
áldását. Az ószövetségi szent történetben látjuk, hogy a kút 
körül telepszik meg a falú lakossága, itt építenek városokat. 
Óvják ezt a féltett kincset megfertőzéstől, védelmezik ártó ellen
ségtől, hogy be ne dönthesse, meg ne mérgezhesse.
Jákob kútja.

Samária Szikár nevű városának is volt ily drágakincse. 
A kút, amelynél mai bibliai történetünk szerint Jézus megpihent, 
régidő óta áldása annak a vidéknek. Hálás szívben őrizte meg 
a lakosság azt az emléket, hogy a régi történet egyik legrégibb 
alakja, Jákob, gyermekeivel itt ivott és pihent meg. Azóta, 
hogy elült a por Jákáb kísérete után, nem közelített e kúthoz 
soha dicsőbb alak, mint most e déli órán. Júdeából Galileába 
menet, a világ üdvözítője, Jézus telepszik le fáradtan a kút 
szélén. Tanítványai, kik a városba mennek élelmet vásárolni, 
magára hagyták őt. Ekkor jön ki a samáriai asszony, Jákob
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kútjára vizet meríteni. És e helyen, ahol az áldások gazdag 
Istene bő vizet bugyogtat minden ember részére, ahol magának 
a természetnek jutott az a hivatás, hogy megtanítsa az embert 
az adakozó szeretet cselekedeteire, megtörténik a hihetetlen do
log, hogy ez az asszony a szomjazó Istentől megtagadja az 
egyetlen korty hűsítő vizet. Miért? Mert ahol az ő szent keze 
áldást hintegetett, gyűlölködő, könnyelmű játékot űztek e föld 
gyermekei. Miért kell az Istennek ma is szomjan állania, ha 
minket látogat meg áldásainak szenthelyén? Mert vakságunk
ban az áldó szeretet műveiről elfeledkezünk és még gúnyolódva 
tekint az ember a viszontszeretetet szomjazó Istenre s szól az 
ajka az asszony szavával: „vödröd sincs", amellyel meríthetnél.
A szomjas lélek kútja.

Nemcsak az Isten szomjazza az ember szeretetét. Van az 
ember lelkének is szomjúsága. Tikkasztó pusztai vándorlásban 
emésztő szomjúság támad benne. Isten nemcsak Jákob által 
ajándékozott ennek a városnak kútat, próféták kezével, varázs- 
vesszőkkel forrást nyitott a szomjazólelkű embernek. Mai tör
ténetünkben szereplő szent Fiában pedig örökké buzogó forrást 
adott e világnak. Milyen jó is ehhez a kúthoz eljutni! Isten 
után szomjazó lelkeket elégít meg Jézus, hogy soha többé szom
júságban el ne epedjenek. Az isteni kegyelemnek, megbocsá
tásnak, a lélek békességének bővizű forrását nyitja meg, hogy 
újra életet nyerhessünk. Feltárul benne az emberszeretet italá
nak örök forrása és e vízben a vándorúton járt, porlepte lélek
nek az újjászületés fürdőjét kínálja föl. A szomjazó lélek kút- 
jánál rendszerint mi állunk meg azzal a vallomással: „Nincs 
vödröm" — amellyel meríthetnék! De van Jézusnak. Minden 
szavában az Istenből merít üdítő italt és felkínálja a szomjazó- 
nak. Belőlünk, szegényekből, gúnyt sosem űz, gőgösen ránk 
sosem tekint, jóságos szemekkel fordul hozzánk és szeretettel 
szól: „Igyatok ebből mindnyájan!"
A betemetett kút.

Ilyen jóságos és áldó Megváltónknak miért kellett annyi 
ideig hiába keresnie a samáriai asszonynak a lelkében a sze
retet forrását? Nem volt az meg benne sohasem? Hiszen szív
vel teremtette őt is az Isten, lelket beléje is lehelt önmagából* 
Betemetődött annak a léleknek a kútja. Betemették más embe
rek és betemette ő maga. Nem ismerjük az elmúlt életét és 
nem tudjuk, hogy hányszor taszították el őt így, — mint ő most 
Jézussal teszi, — a megértésnek, szeretetnek a kútjától. Nem 
tudjuk, hányszor nyúltak hozzá ártó kézzel és löktek temető
göröngyöket a lélek mélyére. De temette lelke kútját ő is. Ha
ragos életével, erkölcsről elfeledkezett gondolkodásával, Istentől 
való elfordulásával.
A megnyitott kút.

Azt mondotta az asszony Jézusnak, hogy nincsen vödre, 
mellyel vizet meríthetne. Történetünk további menete meg-
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győzte őt arról, hogy nemcsak vödre volt Jézusnak, hanem ott 
volt kezében a csákány is. És Jézus ezzel hozzálátott a bete
metett kút föltárásához. A csákányütések úgy érték az asszonyt, 
hogy majd beleszédült. Föltárta egyik ütés a másik után: er
kölcstelen életének a bűnét, a gőgjét, szeretetlenségét, pogány
ságát, de végül is megnyílt az a kút és amikor ott csillogott 
tisztán az örökéletre buzogó víz forrása a lelke mélyén, akkor 
Jézus beletekintett abba és az asszony is láthatta a lelke meg
nyitott kútjában Istennek, a Messiásnak az arcát és megértette 
annak a szónak az igazságát: „Én vagyok az, aki veled beszé
lek !“ —  Éu vagyok az, aki után oly nagyon szomjaztál.

Miképpen a föld titkos mélyében a kútat forrás táplálja, 
úgy áramlott át titkos útakon az élet vizének forrása az asz- 
szony leikébe és most már lelke föltárt kútjából,örök élet italát 
meríthette maga is és városának lakossága is. Ámen.

W olf Lajos
ceglédi lelkész.

Krisztussal —  Krisztusért.
János ev. 4, 39. „Abból a városból pedig 

sokan hívének a Krisztusban a samaritánusok közül 
annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot 
tett vala, hogy Mindent megmondott nekem, amit 
cselekedtem.”

Sikár város falain kívül, pálmafáktól beárnyékolt hűs mé
lyedésben, mohos nagy kövek védték a Jákób-kutjának vizét. 
Á közeli város egész lakossága kőkorsóival ehhez a kúthoz járt 
vizet meríteni. Tanító vándorutján egyszer Jézus is a Jákób- 
kutjához érkezett és fáradtan, lankadtan ült le a kutat védő 
nagy kövek egyikére. A tanítványok eledelt venni bemennek 
Sikár városába... Jézus meg csendes magányában pihenni akar. 
De nem sokáig marad egyedül a Mester! A kúthoz érkezik egy 
ismeretlen nevű asszony, a vállán vizestömlővel, kezében kő* 
korsóval, s a két lélek között csakhamar lepereg az a beszél
getés, amelynek ezt a címet adhatnék: Jézus beszélgetése a 
samária asszonnyal. Itt is örök igazságok nagy mélységeibe 
világít be Krisztus beszéde, amely ott van feljegyezve János 
evangéliomának IV. fejezetében. Oh, tudom áldott minden szó, 
amit Jézusunk itt a lelkünkre hullat, de minket most mégis 
ennek az egész beszélgetésnek csak a vége érdekeljen s vegyük 
számba: mi lett az eredménye a Jákób-kutjánál végzett ige
hirdetésnek . . .

„Abból a városból sokan hívének a Krisztusban annak az 
asszonynak beszédéért*...  íme ebben a győzelmet jelentő halk 
fináléban végződik a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetés' 
Oh, milyen dicsősége ez, annak az ismeretlen nevű asszonynak !
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Sikár konok népe között, azon a helyen, ahol a tanítványok 
prédikálása eredménytelen maradt, abban a városban, ahol min
den hiábavalónak látszott, ahonnét a levert lélek csüggedezésé- 
vel tértek vissza az apostolok is — egy gyenge asszony erős 
bizonyságtevése oltárt épít, lelkeket ejt rabul a Krisztus számára! 
A hitetlenség földjén „sokan hívének annak az asszonynak be
szédéért". . .  Meghódít egy egész várost, nem a fegyver erejével, 
hanem a lelkének a hitével; a széles utón bolyongó kárhozat
sereget áttereli a megmaradás keskeny útjára, amely az életre 
vezet... Gyenge kezével új jövendőt nyit százak számára^ 
merőben új életprogrammot ád, vergődő lelkeket vezet nyugalom 
révébe s meggazdagít sokakat azzal a gazdagsággal, amit csak 
a Krisztus lelke adhat mindeneknek... íme szemünkbe ragyog 
a cáfolhatatlan igazság: milyen sokat tehetnek a nők Krisztus
ért! Minden női lélekben gyülekezetét építő, egyházat mentő 
erő szunnyadozik...  nézd a névtelen samáriai asszony haló 
poraiban is ezt prédikálja minékünk! . . .  Milyen jó volna, ha 
mai elesettségünkben megmozdulna a női lélek építő ereje, mi
lyen jó volna, ha gyülekezeti életünk sok hiányosságát kipótol
ná a mi asszonyaink bátor bizonyságtevése a Krisztus mellett! . . .  
Engedne a merev mozdulatlanság s az élet lüktetését éreznők 
minden oltár körül.

De hát lesznek-e követői, lehetnek-e követői ma a samáriai 
asszonynak ? . . .  Az első pillanatra úgy látszik, hogy a mai 
evangélikus asszonyok a gyülekezeti életben egészen félre van
nak nyomva. Az E. A. paragrafusai erős sorompót állítanak 
asszonyaink építő munkája elé. Presbiterek nem lehetnek... 
közgyűléseinken legfeljebb csak mint hallgatók vehetnek részt... 
még szavazatukat is megbízottjuk által adhatják le — az egy
házkormányzat minden ága a férfiak kezébe van letéve. Hol 
van hát a munkatér, ahol a samáriai asszony lelki-maradékai 
szétoszthatják drága kincseiket, a bizonyságtevés gyöngysze
meit?. . .  Oh, ki ne látná a munka egész garmadáját, amelynek 
elvégzése az evangélikus nőkre vár, s amelynek betöltése Isten
országa szempontjából többet jelent, mint sok presbiteri tanács
kozás !

Nem is mondom, hogy evangélikus asszonyaink vonakod
nak a reájuk váró szent munka elvégzésétől. Hisz hány helyen 
láttam már nagy fellángolással megalakulni a Nőegyleteket! 
Olvastam bámulatos programmokat. nagyszerű terveket, lelkes 
beszámolókat; láttam elszántan rendező, minden helyzetet lele
ményesen kiaknázni tudó, fillérekből vagyont gyűjtő, gazdag 
Nőegyleteket.. .  és mégsem vált valóra a régi csoda .. .  a hitet
lenség városa — hitetlen maradt, a konok nép mégis elpusztult 
megátalkodottságában. . .  talán sokan hízelegve tapsoltak, bókol- 
tak az evangélikus asszonyok munkája előtt, de azután hamuba 
roskadt minden lelkesedésük. . .  Melyik Nőegylet könyvelheti e4 
legszebb sikerei közé azt, hogy sokan hívének a Krisztusban 
az asszonyok bizonyságtevésére! . . .
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A sikertelenség, a kudarcok láttára ne mentségeket keres
sünk, hanem önvizsgálatot tartsunk. A samáriai asszony először 
maga ült le Krisztus lábaihoz, s csak azután tudott másokat is 
oda vonni. Mielőtt elindult volna apostoli munkára, megbízatást 
kapott Mesterétől. Mielőtt Sikár lakóit megnyerte volna a Krisz
tus számára, előbb önmagát teljesen Megváltójának adta. Mielőtt 
győzhetett volna, nagy belső tusakodás emésztette le lkét... s 
mikor ő maga már meggyőzetett, akkor indult el másokat meg
győzni !

íme erről a nagy feltételről feledkezünk mi el s felejtkez
nek el a gyülekezetnek szívesen szolgáló evangélikus asszonyok 
is. Pedig enélkül a belső tűz nélkül hiábavaló minden jószán- 
déku akarás, míg maga a Krisztus megbízó levelet nem állít ki 
számunkra, addig csak ügyetlen kontárok vagyunk az Űr szőlő
jében. Csoda-e, ha másokat nem tudunk megnyerni a Krisztus 
ügyének, mikor még magunkat sem adtuk oda lelkünk Megvál
tó jának!... Ezért lesz a munkánk hiábavaló szemfényvesztés, 
melyre nem hull áldás onnét felülről. . .  emberek dicséretében 
elvesszük jutalmunkat.. .

Egyik külföldi író, öser, azt beszéli el egyik novellájában, 
hogy az egész életében jótékonykodó hölgy halála után. meg
jelenik az égben az Úr színe előtt, s cselekedetei jutalmául biz
ton várja, hogy az Úr egyszerre megismeri. De nem így törté
nik. Amikor Isten őtőle is azt kérdi: „Hát te kicsoda vagy?“ . . .  
a hölgy szinte megütközve, csalódottan felel: „Uram! nem is
mersz? Hiszen én minden hétfőn az egyházi énekkarban éne
keltem, kedden a varrodában a szegények ruháját foltoztam, 
szerdán én főztem a népkonyhán, csütörtökön a cselédotthonban 
inspekcióztam, pénteken sohasem hiányoztam a nőegyleti szere- 
tetvendégségről, szombaton én látogattam a kórházi betegeket, 
és vasárnap a választmányi gyűlésen is mindig ott voltam. . .  
Uram! hát mégsem ismersz ? “ . . .  És szólt az Ű r: „Igen, mind
ezt láttam, de amikor kerestelek, sohasem voltál otthon! Amikor 
én akartam volna veled beszélni, kitértél előlem! Amikor a 
magad szívét akartam megtisztítani s megnyerni, te erre nem 
értél r á ! Amikor imádságban velem kellett volna beszélgetned, 
te akkor is emberekkel szóltál. Ezért nem ismerlek, ezért ve
szett kárba minden fáradozásod! “ . . .

íme ugyanez a tragédia szakad mireánk is . . .  Szeretnénk 
dolgozni Krisztusért — Krisztus nélkül. Port hintünk az embe
rek szemébe, úgy mutatjuk, mintha a Krisztus szerelme szoron
gatna bennünket, pedig az egyiket hajtja a hiúsága, a másikat 
a szereplésvágy, a harmadikat az unalom kellemetlensége. Ezért 
nem nyerjük el a samáriai asszony koronáját, ezért nem enged
nek a lelkek minékünk.

Alázattal hajtsuk le fejünket és villanjon fel előttünk az 
Isten örök törvénye: csak azon a munkán van áldás, amelybe 
az Úr küld bennünket. Ne akarj addig más lelket megmenteni, 
míg a magadét meg nem mentetted. Győzni csak úgy tudsz,
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ha kezedben tartod Isten megbízó levelét, ha Krisztussal indulsz 
harcba Krisztusért. Az evangélikus asszonyok ezzel a fegyver
zettel induljanak s gyülekezetei mentő munkájukat most is 
megáldja az Isten. Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Alkalmi beszédek.

Esketési beszéd.
(Vegyes házasok egybekelése alkalmával.)

„Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt ke
ressük." (Zsid. 13, 14.) A  Szentirásnak ezen igéjében kívánom 
röviden összefoglalni mindazt, amit nektek mondandó vagyok.

Hogy nincs itt maradandó városunk, hogy csak utasok 
vagyunk e világban, hogy napjaink, éveink elrepülnek, mint a 
nyíl és olyanok vagyunk, mint a fű, mely hirtelen megszárad, 
mely reggel virágzik és estére elváltozik, kivágattatik és meg
szárad, (90. Zsolt.) azt te előtted, kedves vőlegény, alig kell 
bizonyítanom, hiszen csak a napokban lesz egy éve, hogy a 
te áldottlelkű jó édesatyádat és egy negyed éve, hogy a te 
szülő-édesanyádat elragadta a hirtelen halál, mint az árvíz. És 
te magad is, oh emlékezz csak vissza, hányszor bent jártál 
már az utolsó esztendők folyamán a halál árnyékának völgyé
ben. Bizony ott kinn a harctéren csak egy lépés választotta el 
a te életedet a haláltól, de Isten végtelen kegyelme ettől az 
egy lépéstől megóvott. Minden siralmadat örömre fordította és 
a Castrum dolorisból, a fájdalmak, a siralmak, bánkódások 
házából mennyegzői sátorba, puha fészekbe, most alapítandó 
családi tűzhelybe vezet téged. Azért „áldjad én lelkem az Urat 
és minden benső részem az ő szent nevét, áldjad én lelkem 
az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményeiről."

Te persze kedves menyasszony ezért a most alapítandó 
tűzhelyért nagy árt vagy kénytelen adni. Rajtad most teljesedik 
b e : „Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keres
sük." Te most elveszíted itt mintegy honosságodat. Mikor majd 
utolszor csókolod meg azt az édesanyai kezet, amely az első 
ibolyát, mit a haraszt közt talált, neked adta s az első gyümöl
csöt, ami megérett a fán, veled osztotta meg s kibontakozol a 
te oly ideálisan gondolkozó, költői lelkületű édesatyádnak kar
jaiból, amelyek első sorban te érted, elsőszülött gyermekéért a 
munkában soha meg nem lankadtak, mikor majd búcsút mon
dasz annak a kedves, virágos otthonnak ott az ózondus hegy
oldalban s eltűnnek könnyekkel telt szemed előtt városunknak
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legmagasabb tornya, vidékünknek legmagasabb hegyei is, akkor, 
akkor tudod majd csak meg, hogy mennyi varázs vette körül 
itt az otthont, ahol neked már nincs maradandó városod, mert 
a jövendőt keresed.

Áldjad a jó Istent, hogy abba a jövendő városba, otthonba, 
családi fészekbe beléphetsz ép testtel-lélekkel, tiszta szívvel, 
az új tűzhelynek legszebb ékességével, ideális gondolkozásjsal, 
művészi hajlamokkal, szépért, nemesért való lelkesüléssel. Áld
jad a jó Istent, hogy azoktól a szülőktől, akiktől most búcsút 
veszel, imádkozni és dolgozni megtanultál. E kettő: ima és 
munka s a szeretet s a megértés, amely erényekben testvéreid
del és rokonaiddal éveken át gyakoroltad magad, csakhamar 
kedves otthonná fogják átvarázsolni a most még hideg, rideg, 
idegen jövendő várost, otthont, tűzhelyet.

S reméljük, hogy ebben az imában, munkában, szeretet- 
ben s megértésben vetélytársra fogsz akadni a te szíved válasz
tottjában. Reméljük, hogy a te férjed veled a legnagyobb gyen
gédséggel fog bánni. Hisszük, hogy mindketten igyekeztek meg
tartani a léleknek egységét a békességnek köteléke által, hogy 
nemcsak egy test, hanem mindenekelőtt egy lélek lesztek s ha 
bár kétféle templomban s kétféle szokásokkal és szertartások 
közt imádkoztok is, sohasem feleditek el, hogy csak „egy az 
Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, mindeneknek 
atyjuk, aki mindenek felett vagyon és mindenek által és ti 
bennetek mindnyájatokban". (Efez. 4, 3— 6.) Reméljük, hogy 
nem feleditek el, hogy nincsen itt a föld,ön maradandó városunk, 
hanem a jövendőt keressük, ahol az Úr nem azt fogja kérdezni 
tőlünk, hogy róm. kath. vagy ág. h. ev. voltunk-e, hanem azt: 
keresztyének, Krisztus hívei voltunk-e, hogy igyekeztünk-e 
Krisztus tanítása szerint élni, hogy eleget tettünk-e annak a 
11-ik parancsolatnak, mely így szól: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek, mint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást". „Erről ismerik meg mindenek, 
hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretenditek." 
S lássátok, ha így egymást és együttesen az Urat szeretenditek, 
ha krisztüsi szeretet lángja lobog mindenkor a ti szívetekben 
s ha itt lenn, ahol nincs maradandó városunk, betöltitek tisz
teteknek minden igazságát, akkor bizton számíthattok arra, 
hogy azt a jövendő várost nemcsak keresitek, hanem meg is 
találjátok és hogy ott Isten eltörli a bucsukönnyeket is a ti 
szemetekről s a válás fájdalmát megszünteti, mert ott az elsők 
elmúltak és mindenek megújultak. Ámen.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Esketési beszéd.
(Vázlat.)

2. Kor. 13. 11.
Mint minden új pár felé, felétek is az a felséges isteni 

ígéret int biztatón, bátorítón: „A  szeretetnek és békességnek 
Istene lészen veletek", a maga szeretetével és békességével; 
mint minden földi vágyunk, reménységünk, munkánk, fáradsá
gunk legfelségesebb koronájával.

Szeretettel, szívből kívánom, hogy ennek az Ígéretnek, 
biztatásnak teljesedését, valósulását boldogan, örvendezően 
megtapasztalhassátok.

De ugyancsak szeretettel figyelmeztetlek benneteket ez 
ünnepi percekben, hogy ennek feltétele, ára van! és pedig nem 
kevesebb, mint az, hogy ti „épüljetek, vigasztalódjatok, egy 
értelemben legyetek, békességben éljetek"!

Egymással és az emberekkel „békességben", nem békét
lenségben !

Egymással és közvetlen környezetetekkel „ egyetértésben" ,  
nem civakodásban.

„Vigasztalódjatok", engedjétek magatokat vigasztalni s ne 
zárkózzatok el Isten és emberek vigasztalása elől konok, da
cos, lázadozó, zúgolódó szívvel!

„Épüljetek", hitetek és Istenbe vetett bizalmatok, a házas
élet során és által is gazdagabb, mélyebb, komolyabb, erősebb 
legyen!,

„És a szeretetnek és békességnek Istene veletek lészen."
Németh Gyula
szekszárdi lelkész.

Temetési beszéd.
(Fiatal családanya ravatalánál.)

János 16. 33.
E ravatal a maga kétségbeejtő komorságával újra megrázd 

módon beszél ennek az életnek szenvedésteljes voltáról. Egy 
kér. testvérünket ragadta el a halál, akihez emberi elgondolás 
szerint még sokáig nem lett volna szabad nyúlnia, hiszen még 
annyira messze volt a sírba hajló, pihenés után vágyódó öreg
kortól ; testvért siratunk, akinek emberi elgondolás szerint már 
csak azért is itt kellett volna maradnia közöttünk még hosszú 
évekig, mert szükség lett volna még szorgos keze gondoskodá
sára, puha simogatására, hiszen a hitves elvesztésén kesereg 
a bánatos férj, az édesanya után sírnak a megriadt gyermekek. 
Bizony ennél a koporsónál a maga teljességében megértjük 
Jézus szavainak kérlelhetetlen igazságát, amikor így szól: „E  
világon nyomorúságtok lészen".
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De jaj volna minékünk, ha akkor, amikor szinte elvisel
hetetlen súllyal reánkszakad a fájdalom és gyötrődve vergődik 
a szívünk az élet nyomorúságának terhe alatt, nem találhatnánk 
vigaszra és nem fogódzhatnánk meg semmiféle támaszban, 
amikor keservesen megtapasztaljuk, hogy e világon nyomorú
ság a sorsunk. De nincsen így! Ti is, akiket most kegyetle
nül sújtott a bánat, a fájdalom, eszméljetek reá, arra, hogy 
Jézus ugyan előre megmondotta: „E világon nyomorúságtok 
lészen", —  de hozzáfűzte az áldott vigasztalást is, amikor így
folytatta! ........ de bízzatok, én meggyőztem a világot". Jézus
meggyőzte a világot, Jézus legyőzte mindenek előtt azt a ke
gyetlen ellenséget, amely a legrettenetesebb nyomorúságot és 
szenvedést viszi bele az emberek életébe, Jézus legyőzte a 
halált, mert elvette fulánkját. Erre gondoljatok, amikor szívetek 
majd meghasad a fájdalomtól. Hitvesed, édesanyátok még éle
tében megtapasztalta Jézus diadalmas hatalmát. Amikor halálos 
ágyán odaadó hittel magához vette az Ö szent testét és vérét, 
hogy megnyugogott, hogy lecsendesedett sokat szenvedett, sze
gény szíve! Megnyugodott, abban a felszabadító, boldog fel
ismerésben, hogy Jézus Úr mindenek felett, Úr betegségen, 
bajon, életen és halálon és azért bízvást reábizhatja magát a 
gyenge ember az Ő bölcs és könyörületes akaratára. Ez a hit 
megkönnyítette számára a búcsút és ez a hit bizonyos remény
ségünk szerint Jézushoz vezette lelkét. Ne tépelődjetek tehát 
azon, hogy miért vette el olyan korán tőletek a hitvest, az 
édesanyát 1 Gondoljatok arra, hogy mennyit 'szenvedett és hogy 
Jézusnál most milyen boldogság vár reá 1 Ne essetek kétségbe, 
hogy mi lesz most nélküle veletek, hanem gondoljatok hálás 
szívvel arra, hogy eddig magatokénak mondhattátok, jövendő 
sorsotokat pedig bízzátok Arra, akinek hatalma nagyobb min
den földi nyomorúság hatalmánál. Drága halottotok emlékét is 
úgy őrzitek meg méltóképen, hogy bíztok és nem csüggedtek. 
Ez az útja egyúttal azon reménységtek teljesülésének is, hogy 
egyszer majd vele újra találkozva, vele együtt áldhassátok Jé
zust, hogy meggyőzte a világot és annak minden szenvedését f 
Ámen 1

Budaker Oszkár
soproni leikész.

Rövid búcsúztató.
(R. L., országos hírű pedagógus ravatalánál.)

Máté 5, 15.

„Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, 
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak." Akitől most búcsút veszünk, megér
tette Krisztus urunk intelmét, biztatását, parancsát. A  világos
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ságot, amelyet az Úr veleadott a leikével, amikor embertársai 
szolgálatára elbocsátotta földi útjára, magasra tartotta és hin
tette szerteszét pazarul mindazoknak leikébe, akik vele a ház
ban voltak, akik, mint tanítványai, lábainál ültek és rajongva 
tekintettek fel hozzá; hintette szerteszét egyházában, melynek, 
mint ifjúsága nevelője, tanítója, elsősorban ajándékozta oda 
élete munkásságát: hintette szerteszét a házon kívül is, mint a 
tudomány apostola, széles e hazában mindazok leikébe, akiket 
megragadott a tudás szomjúsága. Azért szállnak most koporsó
jához olyan sok felől keserves sóhajtások, azért siratja őt olyan 
sok hajlékban tisztelet, szeretet és hála, mint ahogyan meg
dobban a szív és riadtan rebbenik meg a szem, amikor meleg
fényű, megszokott, drága világosság hirtelen kialszik.

De, mi nem kesergünk hamvába hullott, kiégett fáklya 
felett. Mi keresztyének tudjuk, hogy semmivé lobbanhat földi 
mécs, földi láng, földi fáklya, de nem merülhet örök sötétségbe 
a léleknek fényessége. Nem merülhet sötétségbe nemcsak abban 
az értelemben, hogy az általa gyújtott fény tovább melegít és 
ragyog a megtermékenyített lelkekben, hanem abban az érte
lemben sem, hogy örök életet Ígért a Teremtő a fényesség hor
dozójának, a léleknek magának. Ez legyen a vigasztok, akik 
siratjátok, mert szerettétek, az t. i.. hogy testvérünknek csak a 
testét temetjük, a lelke immár lakója a világosság honának, 
ahova magához vette a világosság Ura, mert megértette és 
megfogadta intelmét: „Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy véka 
alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék 
mindazoknak, akik a házban vannak."

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Illusztrációk.
Máté 11, 20—24.

Aki sötét, viharos éjszakán vasúton ülve, kinéz az abla
kon, az ott a pályatest elágazásánál, az út, az alagút, a híd 
előtt, vagy más veszedelmes ponton, valamint bizonyos kimért 
távolságok közti helyen is, mindenütt ott lát egy hűséges őrt, 
amint jelzőlámpással a kezében utat, irányt mutat a teljes 
erővel dolgozó, gyorsan tovarobogó gőzgépnek. Életünk függ 
ezeknek az embereknek hűségétől. Egyetlen egy hamis kéz
mozdulat, egy pillanatnyi gyöngeség, avagy mulasztás, százak 
és ezrek életébe kerülhetne. S bár alig méltatjuk figyelemre e 
hűséges embereket, ők mégis ott állanak, télen és nyáron, 
esőben és hóban, jó és rossz időben, nappal és éjszaka jelző
lámpásukkal a kezükben.



Mint a vasutmentén az őrök, útat, irányt mutatnak lám
pásukkal, úgy az egyházi esztendő ünnep- és vasárnapjai útat 
és irányt mutatnak epistoláikkal, evangéliumukkal. De vala
mennyi vasárnap közül különösen a Szentháromság utáni tize
dik vasárnap tölt be ily fontos, őrtállói tisztet, amikor bemutatja 
nekünk a Jeruzsálem felett síró Jézust, amikor közli velünk an
nak utolsó honfiúi aggodalom, fájdalom és bánatközti búcsú
szavait : „Vajha eszedbe vetted volna . .

Oh keresztény testvéreim, ha valamikor, úgy most, amikor 
annyi veszedelmes ponton, elágazáson visz el az útunk, ne
künk szól ez az Ige. Ha valamikor, úgy most, amikor állan
dóan fejünk felett keringenek a ragadozó madarak, várván az 
alkalmatos pillanatot, hogy végkép lecsaphassanak és szétmar
cangolhassák zsákmányukat, —  mondom —  ha valamikor, úgy 
most kell, hogy annak szárnyai alá siessünk, Aki ma is össze
gyűjteni szeretne minket, mint az anyatyuk összegyűjti az ő 
fiait. Sajnos, sokan ma sem sietnek az Ö szárnyai alá. Ne cso
dálkozzunk azért, hogyha bennünket olyan jajjal és szemre
hányással illet, mint azokat a meg nem térő városokat, ame
lyekről szentleckénk szól.

*
Egyik német lelkésztestvérünk, a világhírű Hamburg mel

letti belmissziói intézménynek az úgynevezett Rauheshaus-nak 
igazgatója, többedmagával egy könyvet írt és adott ki, amely 
Jézusnak napjainkban való cselekedeteiről szól. Ez a könyv 
nagy egyszerűséggel és melegséggel rajzolja meg azt a nagy 
szeretetet, amellyel Krisztus Urunk a szegényeken és gazda
gokon, az egészségeseken és betegeken, a nagyokon és kicsi
nyeken, otthon és idegenben folytatja azt a szeretetmunkásságot, 
melyet ott Korazin, Betsaida és Kapernaumban megkezdett. 
Sajnos, a legtöbbször nem látjuk Krisztus Urunknak ezen cse
lekedeteit, sajnos, reánk is illik a példabeszéd: „Látván nem 
látnak, és hallván nem hallanak, sem értenek." Aki látni és 
hallani akarna, az még a pusztulásnak eme napjaiban is, itt 
a mi gyülekezeteinkben is láthatná és hallhatná Krisztus tetteit.

*

Feljegyezték, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt egy férfiú 
szakadatlanul járta Jeruzsálem utcáit és egyre azt kiáltotta: 
„Jaj neked Jeruzsálem!" Senki sem hallgatott reá, iparkodtak 
elnémítani. Ajándékokkal, ütlegekkel, hallgatásra akarták bírni, 
az azonban csak egyre azt hajtogatta: „Jaj a városnak, temp
lomnak és az egész népnek 1“ Keresztyén hívek, a ti papjaitok 
is kértek titeket, ne hívjátok ki magatok ellen az isteni igazság 
büntető vesszejét, térjetek meg a ti Uratokhoz, Istentekhez, de 
sajnos, népünk tovább megmaradt a maga istentelenségében, 
vétkeiben, nem ismerte meg, ami üdvére volt. Csoda-e, ha el
fogyott az Úr türelme, háborút, forradalmat, rablóvilágot küldött? 
Oh ismerjük meg legalább most, amikor az Úr teljesen a földre
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sújtott minket, azokat, amik a mi békességünkre vannak. Száll
junk magunkba, bánjuk, szánjuk a mi sok bűnünket s akkor 
Isten újból kegyelmébe, irgalmába fogad.

*
I. Korint 12, 1-11.

Kevéssel azután, hogy Németországot letörték, a német 
munkások elhatározták, hogy naponta egy órai túlmunkának 
gyümülését leteszik a haza oltárára. Sajnos megakadályozták 
őket eme nemes törekvésükben. Bennünket nem akadályoznak 
meg ebben: dolgozzunk naponta nem csak magunkért és a 
mienkekért, hanem dolgozzunk a hazáért, dnlgozzunk naponta 
csak néhány percig, csak egy Miatyánk hosszáig s hetenként 
egy istentisztelet tartamáig, a mi Istenünkért és egyházunkért, 
Isten országáért e földön és a mi szívünkben. Legyünk s ma
radjunk Isten leikétől ihletett keresztyének, akkor boldogulunk 
s üdvözülünk s akkor Jézus a magas mennyekből örömköny- 
nyeket hullat le ránk.

*
I. Korint 7. 23.

Egy zsidó vallásu férfi egy alkalommal azt mondta, hogy 
az evangélikus templomnak legszebb, legmeghatóbb, legbeszé
desebb ékessége az oltári feszület. Ennek a férfiúnak igaza volt.

Amikor Isten Izrael fiainak meghagyta, hogy szent hajlé
kot építsenek néki, hogy Ő közöttük lakhasson, akkor egész 
pontosan, részletesen megjelölte, hogy hogyan és milyen anyag
ból készítsék azt és hogy milyen legyen annak a berendezése. 
Bésáléél és Aholiáb személyében építőmestereket rendelt és 
bölcseséget és értelmet adott szívükbe, hogy azok parancso
lata szerint építsék és díszítsék a szent sátrat.

Valóban bölcs és jó gondolat volt az, hogy az oltári fe
születtel, a legmélyebb fájdalom és legnagyobb üdvösség je
lével, Krisztus Urunk főpásztori hivatalát, templomainkban elő
térbe állítják. Aki templomainkba belép, oltárainkhoz közeledik, 
ahhoz a keresztfán csüngő ártatlan Bárány némán és mégis 
oly beszédesen szól: „Ezt cselekedtem én éretted! Mit cselek
szel te én érettem?" Vagy néked ez a feszület már semmit 
sem mond? Te már annyira megszoktad, hogy látván nem 
látod, hallván nem hallod, sem meg nem érted ? Ha úgy van, 
akkor hadd nyissuk meg szemedet, füledet oly igével, melyet 
bátran írhatnánk a feszület talapzatára.

*
Amikor Brandenburgban a reformáció elterjedt, a választó 

fejedelem, II. Joachim, dacára annak, hogy nagy híres pártfo
gója volt a lutheránus tannak, a miseruhákat s körmenetet meg
akarta tartani. A z ország reformátora ezért nagyon aggodalmas
kodott s kikérte Luther tanácsát. Luther azt írta neki, ha a vá
lasztófejedelem az igehirdetés s a szentségek kiszolgáltatása
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körül nem csinál nehézséget, akkor csak nyugodjék meg. S ha 
a választófejedelemnek egy,misemondó ruha nem elég, húzzon 
hármat, mint annakidején Áron s ha egy körmenet nem elég, 
tartson hetet, mint annakidején Jozsué Jerikó körül s ha a vá
lasztófejedelemnek úgy tetszik, táncoljon és ugráljon a menet 
előtt, mint annakidején Dávid a frigyláda előtt, amikor azt Je
ruzsálembe hozták. Én bele tudok —  úgymond Luther —  ebbe 
is nyugodni.

Igen, külsőségekkel még nem leszünk a világnak s e világ 
fiainak szolgái. Ha e világ s e világ fiai bennünket szolgaságba 
akarnak dönteni, akkor testünket és lelkünket akarják megron
tani, béklyóba verni, azért ne legyetek az embereknek szolgái!

Ziermann Lajos
soproni lelkész.

Könyvismertetés.

Az Úr áldassék!
Egyházi beszédgyűjteméDy. Szerkeszti: Incze Gábor. A Pápai Főiskolai 

Nyomda kiadása. 1932. 299 oldal. Ára: —.—
57 magyar református lelkész egy-egy prédikációját tartalmazza ez a 

prédikációs kötet újévtől az esztendő utolsó estjéig, az egyházi év ünnepi és 
közönséges alkalmaira. A szerzők között a segédlelkésztől kezdve ott találjuk 
a magyar református egyház kiválóságait, mint Antal Gézát, Baltazár Dezsőt, 
Böszörményi Jenőt, P. Czinke Istvánt, Csikesz Sándort, Enyedy Andort, For
gács Gyulát Győry Elemért, Kovács J. Istvánt, Makkai Sándort, Muraközy 
Gyulát, Nyáry Pált, Ólé Sándort, B. Pap Istvánt, Ravasz Lászlót, Soltész Ele
mért, Szabó Imrét, Vass Vincét, Viktor Jánost stb. Megszólal tehát benne az 
ország minden része, minden életkor, a különböző theológiai iskolák és irá
nyok képviselői, a református szószékek egy jó része s már csak azért is 
érdekes és értékes munka, mert feltétlenül hűséges képét adja a mai refor
mátus igehirdetésnek. Annyira egyéniséget képvisel minden egyes beszéd, 
hogy — mint a bevezetés mondja — „ha a beszédek alatt nem volna ott az 
író neve, az ismertebb Írókat úgy is ki lehetett volna találni, mert a sorok 
között ott lendül az író szónoki mozdulata, benne van a beszédben hangjának 
hullámzása, gondolatai fonódásában benne csillog szemének tüze, benne lüktet 
vérének keringése, bizonyságtevő egyénisége*.

És mégis megvan a kötetnek teljes egysége a XXXIII. zsoltárnak abban 
az összefogó gondolatában: Az Űr áldassék 1 Arra nem alkalmasak ezek a 
beszédek, hogy egy esztendőn át sorban végig prédikáljuk őket, mert akkor 
hallgatóságunk minden alkalommal új igehirdetővel állana szemben, akiből 
azonban idegen hangok törnének elő s így nem volna Krisztus spontán bi
zonyságtevője. De nem is ilyen célból jelent meg a kötet, hanem azért, hogy 
„jusson el a munka azoknak a kezeihez is, akikhez a magyar református 
rádió-igehirdetés sem ér e l . . .  tanyáknak és pusztáknak népéhez, akik vágy
nának a gyülekezetbe, de nincs gyülekezetük*, hogy mint áldott vándorpré
dikátorok vasárnapról-vasárnapra ott is bekopogtassanak, ahol élő prédikátor 
talán soha be nem kopogtat.

Mindazonáltal mi lelkészek is jó hasznát vesszük ezeknek a beszédek
nek. Úgy állnak előttünk, mint egy hatalmas orchester, amelynek a különböző 
hangszerei különféle tónusban szólnak ugyan, de végül mégis összefonódnak
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egy szent és felemelő harmóniában: „Az Űr áldassék!“, úgyhogy ez a gyö
nyörű symfónia magával ragad, inspirál, bizonyságtevésre kényszerít s mi úgy 
érezzük, hogy nekünk is oda kell ülnünk a zenekarba, hogy még erőteljeseb
ben hangozzék az a téma, amire életünket tettük fe l : „Az Űr áldassék!“ .

A beszédek frissek, elevenek, modernek. Számot vetnek a szószék alatt 
ülő m a i emberrel, annak lelki és gazdasági nyomorúságával, problémáival, 
törekvéseivel, soksor tétlenségre kárhoztatottságával, kenyérharcával stb. De 
megvan az a nagy értékük, hogy nem állnak elő olcsó gazdasági rendszerek
kel, szociális csodaflastromokkal, hanem Abban oldják fel a mai ember nagy 
problémáit és Abban látják az egyedüli gyógyulást, aki „Minden mindenek- 
ben“ , a Jézus Krisztusban. Oltárra helyezett gyertyák ezek a beszédek, ame
lyek azért gyújtattak meg, hogy a modern ember előtt is csak a golgothai 
keresztfára világítsanak s Isten ezen nagy kegyelmének tényében „Az Űr 
áldassék!“

Természetes, hogy erősen kidomborodik bennük a református egyház 
tanítása, hite. De hát a könyv hibája volna, ha nem így volna.

A könyvet finom papíron, szép nyomással és csinos köntösben jelen
tette meg a főiskolai nyomda. Az ismert buzgóságú Incze Gábor ez alkalom
mal is jó szolgálatot tett, amikor a beszédeket összegyűjtötte és közre bocsá
totta. Aki csak forgatja, bizonyosan hálás is lesz érte. Én is az vagyok s teljes 
bizalommal, melegen ajánlom lelkésztársaim figyelmébe.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.


