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Előfizetési felhívás.
Ezzel a számmal új évfolyamba lép egyetlen magyar 
evangélikus homiletikai folyóiratunk, a „Lelkipásztor11. Az 
előfizetések megújítására és a hátralékok beküldésére pos
tai befizetési lapot mellékelünk ehez a számhoz. Tisztelettel 
kérjük olvasóinkat, hogy rendezzék a hátrálékaikat és 
küldjék be az előfizetéseiket.
Ki tartsa fel nekünk ezt a szaklapot, ha mi nem ?
És honnan fogja homiletikai megtermékenyülését meríteni 
magyar evang. lelkészi karunk, ha megszűnik lapunk ? 
Olyan könnyen bele tudnánk nyugodni abba, hogy idegen 
tüzeket vigyenek lelkésztársaink a mi oltárunkra? 
Kérdések, melyekre a választ ezek a postai befizetési lapok 
fogják megadni.
Hittestvéri üdvözlettel 
Győr, 1933. advent küszöbén

a „Lelkipásztora kiadóhivatala.



Első ige.

Légy példa a  hívőknek!
I. Tim. 4, 12,

Pálnak az a meggyőződése, hogy a lelkipásztor élete 
példakép.

Ez tény.
Állásának magasságánál, a világgal szemben érvényesített 

nagy erkölcsi követelményeinél fogva, de a bűnei miatt is pél
dakép. Ez a világ ugyanis mindig keres búvóhelyeket a maga 
számára a lelkipásztor beszédében jelentkező isteni akarat elől 
és végtelen leleményességgel találja meg a lelkipásztor életében 
azokat a bűnöket, melyek fedezéket nyújthatnak neki a lelki- 
pásztor követelményeivel szemben. Ez az oka annak, hogy a 
lelkipásztor élete mindig példa. Lehet, hogy sokszor nem abban 
a tekintetben, ahogyan Isten országa szempontjából kívánatos 
lenne. Lehet, hogy sokszor nem Isten felé vonz, hanem Istentől 
távolít. . . .  de mindig példakép.

A lelkipásztor élete példakép. Pál ezt a  meggyőződését 
nem állítás, hanem parancs formájában közli.

Micsoda kemény parancs ez!
Kemény parancs, mert odakényszerít a  nyilvánosság elé: 

„Légy példa, tehát mondj le arról, hogy valamikor is vissza
vonulhass a nagy nyilvánosság elől." Odakényszerít a rivaldába 
az ezerszemű közönség elé.

Kemény parancs ez, mert odakényszerít az örökkévalóság 
elé. Mintha azt mondaná: „Meg akarlak örökíteni, ülj modellt 
egy művész előtt s az rólad fogja megmintázni a követendő 
példát." Nem arról van tehát csupán szó, hogy példás életet 
éljek, míg le nem gördül a nyilvánosság színpadán a függöny, 
hanem arról, hogy emberek néznek reám a művész látó és 
kereső tekintetével s rólam mintázzák meg saját arcuk képét, 
tehát lépten-nyomon találkoznom kell a gyülekezetemben ön
magámmal, a saját arcommal, szavaimmal, megnagyított, vagy 
eltorzított bűneimmel.

Kemény parancs ez, mert odakényszerít a felelősség Ítélő 
széke elé. Micsoda nagy felelősség tudni azt, hogy akik mögöt
tem vannak, azok így néznek reám s micsoda borzalom gon
dolni arra a lehetőségre, hogy vak vezet világtalant!

A lelkipásztor élete példakép. Pál nem ijesztgetésnek, ha
nem segítségnek szánja ezt a tanácsot.

Micsoda felemelő isteni segítség ez!
Hányszor érzi a lelkipásztor az emberi szó fogyatékossá

gát ! Akármilyen ékesszólással van is megáldva, mindig marad 
valami, amit nem tud elmondani. És bizony — sajnos — min
dig azokat nem tudja elmondani, amik a legmélyebben vannak. 
Nem tréfa, hanem tragikus sors az, hogy minden igehirdetésben
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az ér legtöbbet, amit nem tudunk elmondani. Milyen boldogság 
ilyenkor arra gondolni, hogy a lelkipásztor élete példakép. Töb
bet tudunk tehát elmondani, mint amit el tudunk beszélni. 
Milyen isteni kegyelem, hogy prédikálhatok ez életemmel i s !

És itt világosodik meg az ember előtt az, hogy a lelki- 
pásztor életének példaszerűsége nagy isteni kitüntetés is.

Kitüntetés az, hogy Isten szent könyvének illusztrációjául 
akar felhasználni minket!

Csak az a szomorú, hogy még olyan lelkipásztort is, mint 
Timótheus, fel kell erre szólítani: „Légy példa" s külön útba 
kell igazítani, hogy a hívőknek legyen példaképe.

Hát én?
Szeretném-e, ha a gyülekezetem minden tagja olyan lenne, 

mint én? Advent küszöbén szent borzalommal gondolok erre 
a lehetőségre s új erővel hangzik fel ajkamon a könyörgés:

„Uram, könyörülj rajtam, hogy a hívőknek lehessek példa!"
Túróczy Zoltán

győri lelkész.

Tanulmányok.

A statisztika segítsége az egyházi 
munka szervezésénél.1

Midőn a MELE elnökségének a felkérésére ez alkalommal 
arról kell szólnom, hogy micsoda segítséget és tanulságokat 
nyújt a statisztika az egyházi munka szervezésénél, nem gon
dolhatok arra, hogy a témakör gazdag anyagát teljesen kime
rítsem. De helytelen volna az is, ha a témakört tisztára elméleti 
szempontból igyekeznénk megvilágítani. Ehelyett az ezen elő
adás számára rendelkezésre álló időnek a rövidsége inkább 
arra kényszerít, hogy a kínálkozó problémák gazdag kötegéből 
egyet ragadjak ki. Nevezetesen arra szeretnék rávilágítani, hogy 
gyülekezeteink települési viszonyai milyen követelményeket állí
tanak fel egyházunk szolgálatával szemben. A kérdést mindenek 
előtt statisztikai adatok segítségével igyekszem megvilágítani.

A hazai evangélikus népesség földrajzi elosztódására és 
vele együtt települési viszonyaira nézve jelenleg egy megbízha
tóság és pontosság tekintetében rendkívül gondos és az egyházi 
munka számára is alapvető jelentőségű munkálat áll rendelke
zésünkre a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal azon 
kiadványában, amely az 1930. évi népszámlálás eredményeinek

1 Előadés a MELE f. é. november hó 9-én Budapesten tartott közgyű
lésén. — Az előadást eredeti formájában változtatás nélkül közlöm, csak 
néhány jegyzetet fűzök hozzá.
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a z  első részét, az ú. n. démográfiai adatokat dolgozza fel.2 Ez 
a  munkálat alig egy esztendeje került nyilvánosságra és annak 
egyes adataira időközben már Szuchovszky Gyula budapesti 
vallástanár kartársunk is felhívta a figyelmet egy az „Evangélikus 
Elet" ezévi 13. számában közzétett cikkében és felhasználja a 
vonatkozó adatokat az új dunántúli egyházkerületi névtár is. 
Az említett kötetben minden községre és városra nézve pon
tosan megtalálható a lakosság felekezeti megoszlása, sőt az 
anyagfeldolgozás pontossága kiterjed a nagyobb városok egyes 
kerületeinek, valamint községek külterületi lakott helyeinek 
(majorok, tanyák stb.) felekezeti démográfiájára is.

Milyen kép tárul ezen adatokból elénk? Hazánk evangé
likus lakosságának lélekszáma az 1930.-Í népszámlálás szerint 
534.065 lélek, ami az 1920. évi népszámlálás adataihoz képest 
36.939 lélek szaporulatot jelent. Százalékokra átszámítva ez 
annyit tesz, hogy az evangélikusok száma az említett tiz év 
alatt 7'4%-kal szaporodott. Ugyanezen idő alatt a római katho- 
likusok 10’4, a reformátusok pedig 8'5%-kal szaporodtak, nem 
szólva arról, hogy a részletesen nem tagozott csoport, amelybe 
a szekták (baptisták I) tartoznak, 28'5%-os szaporodást mutat. 
A lakosság átlagos szaporodása hazánkban ugyanezen idő alatt 
8 7 %  volt. Egyházunk tehát szaporulat tekintetében nemcsak a 
katholikusokkal szemben marad el erősen, hanem elmarad a 
reformátusok mögött is és jelentékenyen alatta van az országos 
átlagnak.

Ha már most az evangélikus lakosság eloszlásának a főbb 
adatait nézzük,3 kitűnik, hogy az evangélikusoknak kb. a fele 
az Alföldön él, t. i. 232.616 lélek, amihez járul, hogy Budapestre 
49.984 vagy helyesebben Nagy-Budapestet (Budapest és a szom
szédos 21 község) tekintve az ország szívében mintegy össze
csomósodva egy tömegben 74.980 evang. él. A Dunántúlra esik 
193.101 evang., az ország északi vidékére pedig 33.368. Ez az 
elosztódás nem teljesen, de úgy nagyjában azonos az egyházi 
beosztással: a legnagyobb a lélekszáma a bányai kerületnek, 
nem sokkal kisebb a dunántúli kerületé. E kettővel szemben 
a dunáninneni és különösen a tiszai, gyülekezeteinek a lélek
száma tekintetében messze elmarad.

Fontos annak a megállapítása, hogy az evang. lakosságnak 
jóval nagyobbik fele a 10.000-nél kisebb lélekszámmal bíró 
községekben lakik (291.221 lélek). A 10.000-nél több lakossal 
bíró községekre 82.653 evang. lélek esik. a  megyei városokra 
kb. ugyanannyi, t. i. 82.265, a törvényhatósági joggal bíró váro-

2 „Az 1930. évi népszámlálás. I. rész : Démográfiai adatok. Szerkeszti 
és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. (Magyar Statisztikai 
Közlemények. Új sorozat. 83. kötet)“ Budapest, 1932. — A következőkben 
közölt adatok mind ezen munkálatból valók, ill annak alapján számíttattak ki.

3) A következőkben kiindulópontul nem az egyházi közigazgatás egysé
geit, az egyházkerületeket vettem, hanem a földrajzi egységeket. Amazok nem 
felelnek meg ezeknek teljesen, viszont az előadásban alapul vett beosztás 
világosabbá teszi a képet.
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sokra pedig, 77.926, — ennek az utóbbinak persze, több, mint 
felét maga Budapest foglalja le.

Ezek az adatok azonban nem adnak világos képet az 
evangélikus lakosság elosztódásáról. Erről csak akkor nyerünk 
valamennyire világos képet, ha az evangélikus lakosság tömö
rülését vesszük kiindulópontul. S ennek alapján a következő 
kép rajzolódik szemünk e lé : Az országban összesen 90 olyan 
község, illetve város van, ahol 1000-nél több evangélikus él 
együtt, az evangélikusok lélekszáma ezen helyeken összesen 
326.979, azaz az összes evangélikusok 6r2°/o-a; 500 és 1000 
közt van az evangélikus lakosság lélekszáma 113 községben, 
Ül. városban, összesen 90.183 lélekkel (az összes evangéliku
soknak tehát 16'9%-a). Ez az összesen 417.159 evangélikus 
alkotja evangélikus egyházunk zömét (721%). Emellett azonban 
az országban még 2496 község, ill. város van, ahol ugyancsak 
élnek evangélikusok. Ezen községek közül azonban 2151 köz
ségben, ill. városban az evangélikusok száma nem haladja meg 
a 100-at, 345-ben pedig 100 és 500 közt mozog; még az utób
biakban is együttesen 82.662 evangélikus él, azaz az összes 
evang. lakosságnak 15‘5%-a, az említett 2151 községben és 
városban pedig, ahol az evangélikusok lélekszáma egyenként 
nem haladja meg a 100-at, összesen 32.244 evang., azaz 6'4°/<>-a 
az összes hazai evangélikusoknak mutatható ki. Ezek az ada
tok némileg szemléletesebbekké lesznek akkor, ha meggondol
juk, hogy Békéscsabán, ahol zárt tömegekben a legnagyobb 
evangélikus lakosság van, összesen 30.883 evangélikus é l : 
egyházunknak azok a teljesen szétszórt tagjai, amelyek 2151 
községre oszlanak el és egy helyen sehol sincsenek többen 
100-nál, együttesen többen vannak, mint a békéscsabai evan
gélikusok. S ha ehhez hozzávesszük azt a  82.662 evangélikust, 
aki 345 községben, ill. városban szétszórtan él, oly módon, 
hogy egy-egy helyen a lélekszám 100 és 500 közt mozog, úgy 
ez nagyobb tömeget tesz ki, mint ahány evangélikus él Békés 
megyében, abban a vármegyében, amelynek a legsűrűbb az 
evangélikus lakossága.

Mindezekből az adatokból világosan bontakozik ki a kép. 
Hazai evangélikus egyházunk diaszporális egyház, sehol az 
országban nincs olyan kisebb vagy nagyobb földrajzi egység, 
amelyet az evangélikusok zárt egységes sorban laknának. Még 
a Szarvas—Békéscsaba—Orosháza által bezárt háromszögben 
lehet viszonylag zártabb evangélikus településről szó (ez Békés
megyének a szarvasi és orosházi járása, valamint a békési 
járásnak egy része, továbbá Békéscsaba városa, azonban ezen 
a területen is csak többségben vannak az evangélikusok: közel 
100.000 (pontosan 97.572) evangélikussal szemben áll 70.373 
nem-evang. vallású lakos (ebből 45.361 r. kath., 18.396 refor
mátus). Ezen a területen sem lehet tehát a szó tulajdonképeni 
értelmében zárt evangélikus lakosságról beszélni. Egyébként az 
országban csak evangélikus községek vannak — elszórtan,
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anélkül, hogy egymással szerves összefüggésben volnának, az
után vannak községek, ill. városok több-kevesebb evangélikus 
lakossággal, ill. evang. kisebbséggel. Nincsen azonban hazánk
nak evangélikus „vidéke".

Nyilvánvaló, hogy ez a helyzetkép nem ú j: a statisztikai 
adatok tömege azonban mégis módot nyújt arra, hogy egy 
ismert kép vonásai a szokottnál szemléletesebben domborod
janak ki és megelevenedjenek előttünk. Történetileg ez a hely
zet könnyen megérthető. Evangélikus gyülekezeteink csonka 
maradványai a  XVI. és XVII. században egységesen evangéli
kus lakosságú vidékeknek. Mint ahogyan nagy természeti ka
tasztrófák, egy nagy földrengés után itt-ott épen mered az ég 
felé a nagy romhalmaz közepette egy-egy csodálatosképen be 
nem omlott fal, úgy menekültek meg egyes gyülekezeteink imitt- 
amott. Ehhez járul még egy másik tényező. A törökdúlás után 
újra betelepített országrészekbe itt-ott egy-egy evangélikus csapat 
is eljutott és gyökeret vert egyik vagy másik községben. De ezek 
a csapatok is elszórt szigetek idegen környezetben. Egy harma
dik fontos tényező, amely különösen az utolsó 80 esztendőben 
változtatta meg egyházunk képét, az, amit a statisztikusok 
„belső vándorlás“-nak szoktak nevezni. Tisztviselőknek az át
helyezése, valamint más, különféle okokból odavándorolt lakos
ságnak a beköltözése következtében az említett időszakban sok 
olyan városban, vagy nagyobb forgalmi központban létesült 
evangélikus gyülekezet, ahol a kiegyezés előtt alig volt egy-két 
evangélikus. A belső vándorlás ily módon növelte egyházunk 
diaszporális jellegét. De másfelől ugyanennek a jelenségnek 
nagy része van abban is, hogy olyan városokban és községek
ben, ahol azelőtt az evangélikus lakosság nagy többségben volt 
vagy pedig igen jelentékeny kisebbséget alkotott, a  nem-evan
gélikus lakosság erősen megduzzadt, az evangélikus pedig 
százalékos aránya szerint erős visszaesést mutat.4 Részben 
evangélikus népünk foglalkozási viszonyai (aránylag kevés közte 
a  könnyen vándorló és nincstelen munkás, a városokba tó
duló zsellérember), részben pedig az evangélikusok lélekszámá- 
nak kicsinysége magyarázza meg, hogy a belső vándorlás az 
utóbbiak körében kisebb, mint pl. a zsidók, vagy katholikusok 
körében.5 6 Ezek a történeti körülmények csak magyarázatul szol
gálnak a jelenlegi helyzethez. Fontosabb az, hogy ennek a 
helyzetnek az összes adottságait és körülményeit a belőlük 
folyó követelményekkel együtt felismerjük.

Nem elég azt felismerni, hogy egyházunk és pedig egész 
magyarhoni evang. egyházunk ilyen diaszporális egyház. A fent 
közölt adatok azt mutatják, hogy az evang. népességnek több 
mint egy negyede, 27‘9°/o annyira szétszórtan él elenyésző ki-

4 A részletes adatokra nézve v. ö. .A  felekezetek Magyarországon a 
statisztika megvilágításában" c. művemet, 7. k. lpk.

5 V. ö. Dr. Kovácsi A la jo s : Belső vándorlások Magyarországon. Magyar
Statisztikai Szemle, 1933, 373 k. lpk., kül. 386 és k. Ip.
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sebbségként idegen vallásuak körében, hogy ezt a  részt a szo
kásos értelemben vett gyülekezetekbe tömöríteni nem is lehet- 
Gondolok itt mindenek előtt azokra az evangélikusokra, akiknek 
a lélekszáma egyazon politikai községben nem haladja meg a  
100-at, de ide tartozik a túlnyomó többsége azoknak is, akik 
nem alkotnak 500 lelket meghaladó csoportokat. Még jó, ha 
egyházunk ezen elszórt tagjai egy-egy megszervezett gyüleke
zettől nem esnek túlságosan messzire, vagy ha az ilyen szór
ványvidékeknek van egy olyan megfogható magja, amely egy- 
egy missziói gyülekezet megalapításának a székhelyéül szol
gálhat.

Ha mindezek alapján még részletezni óhajtjuk, hogy mi
módon helyezkednek el egyházunk ezen diaszpórái, úgy hamar 
megállapítható, hogy viszonylag legritkább az evang. lakosság 
az ország északi részében (Abauj-Torna, Borsod-Gömör-Kishont, 
Heves, Nógrád-Hont és Zemplén megyék), továbbá az észak
keleti részeken (Hajdú, Szabolcs és Ung, Szatmár-Ugocsa és 
Bereg vármegyék), — leszámítva Nyíregyházát, amely nagy 
szigetként áll a tengerben. Ezeken az országrészeken Nyíregy
háza, Debrecen és Miskolc gyülekezeteitől eltekintve csak 4 
olyan község van, ahol az evangélikusok száma meghaladja 
az 1000-et és 14, ahol meghaladja az 500-at. A többi majdnem 
20.000 evangélikus teljes szétszórtságban él. Szervezett gyüle
kezetek köztük nagyobb számban Nógrádban és Hontban van
nak, viszont egész Heves megyében nincs egyetlen egy evang. 
gyülekezet sem, — amint azt már Szuchovszky idézett cikke 
megállapította.

Igen nagy mértékben szórványjellegű az evangélikus lakos
ság Dunántúl. Az itt élő 193.101 evangélikusnak 10'1%-a él 
olyan községekben és városokban, ahol az evangélikusok száma 
nem haladja meg a százat, és 27'5%-a él olyan helyeken, ahol 
az evangélikusok száma nem haladja meg az 500-at, vagyis 
az evangélikusok több mint egyharmada kimondottan szórvány
jellegű viszonyok közt él. Az így elszórt 62.600 evangélikus 
1458 község és város közt oszlik meg, Viszont s ezt ugyanitt 
kell megállapítanunk, Dunántúl van az evang. lakosság legsű
rűbben gyülekezetekbe szervezve: a  dunántúli kerületben a 
jelen’ évben megjelent névtár szerint 169 szervezett gyülekezet 
van, amihez még a dunáninneni kerülethez tartozó fejér-komá
romi és mosoni egyházmegyékben 17 gyülekezet járul; ez az 
összes hazai gyülekezeteknek több, mint kétharmada.

Viszonylag kisebb a szétszórtan élő evangélikusok száma 
az Alföld azon megyéiben, amelyek a bányai kerülethez tartoz
nak. Békésmegye után a legtöbb evangélikus Pestmegyében van, 
ahol — Budapestet nem számítva, — 89.784 evangélikus talál
ható; ebből csak 3.527 esik olyan községekre és városokra, 
ahol az evangélikusok száma nem haladja meg a 100-at és 
12.956 olyanokra, ahol az evangélikusok lélekszáma 100 és 500 
közt mozog. Már erősen szórványjelleget mutat Bács-Bodrog-



7

megye (Bajával együtt 663 lélek), továbbá Jász-Nagykun-Szolnok 
vm .: 46 községében, ill. városában, ahol evangélikusok laknak, 
számuk sehol sem éri el a  100-at (összesen 1153 lélek), 
emellett 4 olyan község van, ahol az evangélikusok száma 100 
és 500 közt mozog, összesen 927 lélekkel, két helyen pedig 
meghaladja az 1000-et (Tiszaföldvár és Mezőtúr) összesen 2159 
lélekkel. Ezzel szemben látszólag erősen összecsomósodik az 
evangélikusok száma Budapesten és a környező városokban 
és községekben: Nagy-Budapesten (Budapest és a 21 szomszé
dos község) összesen 74.980 evang. mutatható ki. Az össze- 
csomósodás azonban csak látszat, mert ez a 75.000 evang. 
Nagy-Budapest 1,421.397 főnyi lakosságának csak 5'3%-át teszi 
és így tényleg nem éri el az evangélikus lakosság országos 
arányszámát (6'1%).

De legyen elég ezen adatokból. Az így nyert képet ter
mészetesen még sok részletvonással lehetne színezni, ettől 
azonban itt már csak az idő rövidsége miatt is el kell tekin
tenünk. Fontos volna azonban belerajzolni ebbe a képbe annak 
az egyházi szolgálatnak a térképét, amellyel evangélikus anya
szent egy házunk gyülekezeteinek a révén evangélikus népünk 
lelki gondozását ellátni igyekezik. Ha ezt a térképet pontosan 
belerajzoltuk a statisztikai adatok segítségével nyert képbe, 
akkor láthatjuk csak meg igazán és teljesen egyházi szolgála
tunk hiányait és ismerhetjük fel a kiáltó szükséget egyes pon
tokon. Ezen a helyen erre a feladatra sem vállalkozhatunk, 
— egyes részletek tekintetében legyen szabad Szuchovszky 
kartársunk említett cikkére hivatkozni.

De mégis két követelményt legyen szabad itt a közölt 
adatok segítségével újból megvilágítani. Egyik követelmény sem 
olyan, hogy arra csak ezen adatok segítségével lehetne ráesz
mélni, de mindegyik jóval színesebbnek és jóval égetőbbnek 
mutatkozik a népszámlálás adatainak a világításában.

Az egyik a szórványgondozás  ügye. Aki ebben a tekin
tetben egyházunk jelenlegi szolgálatát összehasonlítja azzal, 
amelyet kb. 20 évvel, tehát közvetlenül a világháború kitörése 
előtt végzett, az nagy és örvendetes haladást állapíthat meg. 
Pedig közben van a világháború, hazánk összeroppanása és 
vele együtt népünknek, egyházunknak az elszegényedése. En
nek ellenére időközben a missziói és egyéb új gyülekezeteknek 
egész hosszú sora alakult meg — ékes bizonyságául annak, 
hogy a hit ereje diadalmaskodik a feltornyosuló akadályokon, 
és tanulságul azoknak, akik ilyen új alakulatok főnehézségét 
az anyagi kérdés leküzdhetetlenségében keresik. Az eleven hit 
ezeken a nehézségeken is diadalmaskodik. Valóban az egyház- 
kerületek szinte nemes versenyre kelve épíük ki éppen ezen 
a vonalon egyházunk szolgálatát.

És mégis, aki csak egy kissé is próbál tájékozódni szét
szórt evangélikus testvéreink helyzete felől, könnyen beláthatja, 
hogy ezen a téren még milyen sok a tennivaló és megoldatlan
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feladat. Egy csekély résztől eltekintve még szinte teljesen meg
oldatlan probléma annak a kb. 106.000 evang. léleknek a lelki 
gondozása, aki mint fentebb említettük, közel 2500 községben 
és városban szétszórtan lakik. Pedig, hogy ez milyen fontos, 
égető kérdés egyházunk számára, az kiviláglik abból, hogy ezek 
egyházunk népességének kb. egy negyedrészét teszik. Ha meg
gondoljuk, hogy egyházunk ezen szétszórt tagjai milyen sokat 
nélkülöznek rendszeres vallásoktatás, igehirdetés és lelkipásztori 
gondozás tekintetében, úgy valóban tisztelettel kell adóznunk 
nekik, hogy még ragaszkodnak egyházunkhoz. De érthető, ha 
ebben a helyzetben sokan elhidegülnek vagy teljesen közöm
bösek lesznek egyházuk iránt. Ezt elsősorban nem egyházpoli
tikai szempontból tekintem veszteségnek, — ebből a szempont
ból is nagyon súlyos a veszteség, — hanem abból a szempontból 
kell nézni, hogy egyházunk ezen tagjainak nem adja meg azt 
a  szolgálatot, amit tőle joggal elvárhatnak és így lelkűkben 
vallhatnak kárt. Az E. A. 36. §  szerint „az egyházközségi ta
goktól megkívántatik, hogy. . .  az egyház kegyelemeszközeivel 
éljenek". Ez a rendelkezés viszont az egyháznak kötelességévé 
teszi, hogy a kegyelmi eszközökkel való rendes élést, az Igének 
rendes hallgatását, a sakramentomoknak rendszeres kiszolgál
tatását necsak az anyagyülekezetekben élő híveknek, hanem 
a diaszpórákban levőknek is lehetővé tegye. Jelenleg azonban 
egyes kivételektől eltekintve a helyzet az, hogy egyházunk 
nemcsak a diaszporális, hanem a filiális híveket is csak annyi
ban részesíti gondozásban, amennyiben gyermekeiket kereszteli 
és halottaikat eltemeti. Nyilvánvaló, hogy ezen szétszórtan élő 
evangélikusok nyílt sebet alkotnak egyházunk testén, és ezen 
a seben keresztül lassan, de feltartóztathatatlan erővel folyik 
el egyházunk vére. Nincs hazánkban még egy felekezet, amely 
olyan bőkezűen tékozolná idegen környezetbe szakadt véreit, 
mint éppen evangélikus egyházunk.

Az utolsó emberöltő alatt — mint már hangsúlyoztam, — 
nagyon sok történt éppen a szórványgondozás tekintetében és 
pedig első sorban missziói gyülekezetek alapításával. Azonban 
könnyű átlátni, hogy ilyen intézkedésekkel egyházunk ezen 
égető problémáját kielégítő módon megoldani egyáltalán nem 
lehet. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi ilyen szétszórtan élő 
testvérünk van, aki névlegesen, azaz egyházkormányzatilag 
ugyan be van kapcsolva valamely gyülekezetbe, de az illető 
gyülekezeti lelkész fizikailag is képtelen — gyülekezeti munká
jának a torlódása következtében — ezen szórványok eleven 
gondozására. Könnyen belátható, hogy csak a legritkább ese
tekben állítható be egy segédlelkészi munkaerő a legsürgősebb 
feladatok elvégzésére. Ilyen viszonyok közt partikuláris jellegű 
megoldásokra egyáltalán nem lehet gondolni, de még az egy
házmegyék, sőt egyházkerületek sem tudnak megbirkózni a 
feladattal. Az egyetlen valóban kielégítő megoldás az volna, 
hogy az egyetemes egyház szervezne megfelelő számban evan
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gelizációs lelkészi állásokat.6 Az evangelizációs lelkészek a 
maguk körzetében községenként felváltva tarthatnának istentisz
teleteket s ily módon azok a filiák és fiókgyülekezetek és fiók
gyülekezetekké nem szervezett szórványok is részesülhetnének 
lelki gondozásban, amelyek egyházi szervezetünk nagyszemű 
hálóján most teljesen keresztülesnek. Tudom, hogy ennek a 
megoldásnak egyaránt vannak pénzügyi és egyházjogi nehéz
ségei. Azonban meggyőződésem az is, hogy ha egyházunk 
végre ráeszmél annak a feladatnak a nagyságára és sorsdöntő 
jelentőségére, amely éppen a szórványgondozás tekintetében 
vár megoldásra, akkor nemcsak a pénzügyi nehézséget tudja 
leküzdeni, hanem a még szinte súlyosabb jogi nehézségeket is, 
melyeket a megszokás kényelmessége és az érdekek ütközése 
szeret elháríthatatlannak minősíteni.

Ugyancsak rövid néhány mondattal hadd utaljak még egy 
másik s egyházunk jövője szempontjából hasonló fontosságú 
kérdésre. Ez a nagy gyülekezetek  gondozásának a kérdése. 
Már Szuchovszky Gyula utalt említett cikkében arra a — mint 
mondja — „érthetetlen" helyzetre, hogy vannak nagylétszámú 
evang. közösségek, ahol nincs lelkészi hivatal szervezve. Békés 
1375 evang. lakosával szórvány.7 Nagytarcsa 1040 evang. lakos
sal leányegyház; Sopronbánfalva 2345,evangélikussal már év
tizedek óta „anyásodó" leányegyháza Ágfalvának 1 A sort foly
tatni lehetne. „Ezek és hasonlók „mindegyike egy-egy megszer
vezendő lelkészi állást jelentene, — ha intenzívebb egyházi 
életről lehetne beszélni, — írja Szuchovszky Gyula s hozzáteszi: 
Persze arról hallgassunk, hogy lelkészfölöslegünk van, ha eze
ket a területeket szabad prédául adjuk át másoknak" 1

De nem is annyira erre a körülményre akarok rámutatni, 
mint inkább nagy gyülekezeteink helyzetére. Tudvalevőleg az 
E. A. 30. §-a azt az intézkedést tartalmazza, hogy azok az 
anyaegyházközségek, melyek 10.000 léleknél nagyobb népesség
gel rendelkeznek, a lelkipásztorkodás kellő módon Igyakorol- 
hatása végett, 5Ó00 lelkenként lelkészi körökbe osztatnak be. 
Tudjuk, hogy az E. A. ezen intézkedése nagyrészt Írott malaszt. 
S  elég baj, hogy így van. De nyilvánvaló az is, hogy még ha 
egyházunk következetesen keresztülvitte volna ezt az intézke
dést, akkor is csak keveset nyert volna. Mert egy  lelkésznek 
az ereje 5000 léleknek a lelkipásztori gondozására túlontúl ke
vés. Arra kellene törekedni, hogy egy  lelkészre 1000, legfeljebb

6 Bizonyos, inkább tapogatódzó kísérletek ebben az irányban már eddig 
is történtek, amidőn egyes missziói egyházakat, mint amilyen pl. a szolnoki, 
az egyetemes egyház közvetlen gondozásba vett. Az eddigieknél azonban 
átfogóbb és egységesen keresztülvitt megoldásra van szükség.

7 A békési szórvány helyzete azonban nem annyira egyszerű, min* 
amilyennek azt a fentebbi adat feltünteti. Az 1375 evang. közül t. i. csak 300 
lakik a belterületen, a többi 1075 az öt külterületi kerület közt oszlik meg. 
Azonban így is a IX. és X. kerületre összesen 871 lélek esik fa X. kerületben 
Borosgyánon 207, Gyuriréten pedig 201 evang. mutatható ki). Nyilvánvaló, 
hogy a helyzetnek ez a komplikáltsága csak annál fontosabb kötelességgé 
teszi az ezen „szórványáról való intenzív gondoskodást.
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1500 léleknél több ne essék. De hol vannak ettől alföldi nagy 
gyülekezeteink: Kondoros, Tótkomlós, Pilis, Szarvas, Orosháza, 
Békéscsaba, Nyíregyháza 10—20—30.000-es lélekszámúkkal és 
2—3 rendes lelkészi állásukkal! Hol van ettől az óriási nagy
budapesti szórvány, a maga 75.000 evangélikusával! Pedig a 
budapesti gyülekezetek különösen az utolsó évtizedben igen 
nagy erőfeszítéseket tesznek éppen a lelkészi gondozás inten
zívebbé tétele érdekében. S hol van ettől még a két dunántúli 
nagy gyülekezetnek, Sopronnak és Győrnek a lelkészi szolgálata, 
jóllehet itt jóval kevesebb lélek esik egy lelkészre, mint az 
alföldi nagy gyülekezetekben. Ha azt mondottuk, hogy a szór
ványok megoldatlan kérdése nyilt seb egyházunk testén, melyen 
keresztül lassan, de biztosan vére folyik el, úgy egészen ha
sonló a helyzet ezen nagy gyülekezetek legtöbbjében. Tudva
levő, hogy éppen ezen nagy gyülekezetek némelyikében igen 
nagy a szektaveszedelem intő mementóként, hogy egyházunk 
szolgálata hiányos és fogyatékos! Reverzálisok tekintetében is 
(együttesen véve ezeket a gyülekezeteket) bennük alig vesztünk 
kevesebbet, mint a szórványhelyeken. De minek folytassam. 
Hiszen mindezek oly kérdések, amelyeket a gyakorlati lelkészi 
szolgálatban álló testvérek nálam jóval jobban ismernek.

De hol keressük minderre a megoldást ? Kétségtelen, hogy 
ha azt a gyülekezetekre bízzuk, akkor annyi mindenféle érdek 
és kicsinyes szempont kerekedik felül, hogy a helyes és egész
séges megoldást megtalálni teljesen lehetetlen. S ha ez így van, 
akkor csak egy ut lehetséges. Dolgoztassa fel egyetemes egy
házunk sürgősen a történeti, földrajzi, települési és statisztikai 
adatok segítségével egyházunk részletes néprajzát, démografiá- 
ját és állíttassa fel azután egyházunk szolgálatának alaposan 
átgondolt eszményi tervezetét. Ebben a tervezetben a föld- és 
néprajzi, továbbá különösen közlekedésügyi viszonyok figye
lembevételével volna meghatározandó, hogy hol állítandók fel 
gyülekezetek és hogy meglévő gyülekezeteink esetleg mily mó
dozatok szerint volnának átszervezendők avégből, hogy egyhá
zunk szolgálatát korszerű módon elvégezhesse. Ennek az egy
séges szempontok szerint felépített tervezetnek kellene megálla
pítani azt is, hogy hol és milyen körzeteket kellene missziói 
gyülekezetek és evangelizációs körzetek számára szervezni. 
Ugyanennek a tervezetnek egységes elgondolás és megfontolt 
körültekintés alapján kellene felépíteni és a szükséghez képest 
megreformálni a hitoktatás kérdését, valamint egyházunk sok 
bajjal és nehézséggel küzdő iskolaügyét. Csak egy ilyen egysé
ges elgondolású és megfontolt tervezet8 alkalmas arra, hogy

 Természetes, hogy ezen munkálat keresztülvitelénél az egyházkerüle
tek munkájának kell alapvetésül szolgálni. Azonban könnyű átlátni, hogy ezt 
a  munkálatot az egyházkerületek a saját hatáskörükben nem tudják keresztül
vinni. Egy ilyen megoldás nemcsak a munkálat egységességét Veszélyeztetné, 
hanem igen sok helyen akadályokba is ütköznék, mivel az egyházkerületek 
történetileg kialakult határai nem veszik figyelembe a földrajzi és közlekedés- 
ügyi viszonyokat (pl. a legutolsó egyetemes gyűlés napirendjén szerepelt eger-
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megőrizze és megelevenítse meglévő értékeinket és azokat kor
szerűen a jelen szükségleteinek a szolgálatába állítsa. Termé
szetes, hogy az ilyen tervezet felállításánál és kidolgozásánál 
az egészséges konzervativizmusnak nem szabad megijedni az 
egyházunk eleven szolgálatához szükséges újításoktól, korszerű 
reformoktól. Különben egyházunk könnyen úgy járhat, hogy 
múzeummá lesz; egy múzeum pedig lehet értékes tradíciók 
őrzője, sok mindenféle talán felbecsülhetetlen „ritkaságértékkel“ 
ellátott kincsek gyűjteménye, de azért a múzeum csak múzeum 
marad. Mellette elrohan a megállást nem ismerő élet irama. 
A múzeumok lépcsőit csak kiváncsi idegenek koptatják. Akik 
nyitott szemmel nézik egyházunk külső és belső helyzetét, 
tudják, hogy ez a rendkívül fájdalmas hasonlat nem megoko- 
latlan.9

Amikor egyházunk évszázados üldöztetés és elnyomatás 
után a kiegyezés korszakában lélekzethez jutott, szervezkedett 
és a budapesti zsinaton alkotmányt adott magának, megelége
dett azzal, hogy szentesítse a meglevő helyzetet és az évszá
zadokon keresztül kialakult szokásjogot átitassa a demokratikus 
liberalizmusnak a szellemével, amelyet akkoriban nemcsak ná
lunk, hanem egyebütt is sokszor egynek vettek az evangélium 
szellemével. Az így megalkotott Egyházi Alkotmány is nagyon 
jelentős teljesítmény volt és hálásak lehetünk atyáinknak, hogy 
legalább ennyire rendet teremtettek egyházunkban. Az a mére
teiben beláthatatlan válság azonban, amely az egész világ, 
államok és társadalmi rendek alappilléreit támadta meg és jut
tatja mindinkább veszedelembe, mindjobban megmutatja nekünk 
is, hogy az épület, amelyet atyáink emeltek, nékünk sem elég 
védelmet nem ad, sem arra nem alkalmas, hogy falai közt 
egyházunk lelkiismeretének teljes elkötelezése szerint szolgáljon 
a híveknek. Azért jelenleg nemcsak az egyházi szolgálat szer
vezésére, hanem újraszervezésére van szükség. Ez bizonyára
gyöngyös-hatvani misszió körzete részben a bányai, részben a tiszai kerület 
körébe tartozik). Ezenfelül pedig az egyházkerületek egyházközigazgatási szer
vek, az egyetemes egyház azonban több vagy legalább is több kellene, hogy 
legyen mint a legfelső egyházközigazgatási szerv, t. i. éppen a Conf. Aug. 
VII. értelmében vett egyház. A szóban forgó tervezetnek a kidolgozása pedig 
nem az egyházközigazgafásnak a dolga (ha természetszerűleg vannak ennek 
a körébe eső vonatkozásai is), hanem az egyház és pedig a szó szoros értel
mében vett egyház szolgálatának a dolga.

9 Hogy itt miről van szó, azt megvilágítja egy példa : van egyházunknak 
egy régi, artikuláris gyülekezete, amelyhez hat leányegyházközség tartozik. 
Ezen helységek földrajzi elhelyezkedése úgy alakul, hogy a templommal bíró 
anyagyülekezet a szóban forgó községek sorának a legszélén fekszik. Egyes 
leánygyülekezetek tagjainak tehát, ha az anyagyülekezetbe akarnak jutni, más 
leányegyházközségek egész sorát kell érinteni. Könnyen megérthető, hogy ez 
a helyzet nem alkalmas sem a leányegyházközségek és az anyagyülekezet 
közti benső viszony ápolására, sem pedig a leányegyházközségek benső lelki 
gondozására. A természetes az volna, ha az anyagyülekezet azon községben 
volna, amely földrajzilag a központban fekszik, ill. közlekedésileg a többi 
leányegyházközség számára a legkönnyebben érhető el. Az artikuláris gyüle
kezethez mint anyegyülekezethez való ragaszkodás ez esetben egyenesen 
veszélyezteti egyházunk szolgálatát.
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nehéz, sok tekintetben szinte megoldhatatlan feladatot jelent a 
mostani nemzedék számára. De a jövendőnek tartozunk vele 
és késői nemzedékek tőlünk kérik majd számon. Ennek az elő
adásnak a célja az volt, hogy ennek a feladatnak a nagyságára 
és szükségességére mutasson rá statisztikai adatok segítségével. 
Bárcsak szava ne maradna kiáltó szó a pusztában 1

Lic. Dr. Karner Károly.

Zvonarics Mihály és a prédikációs
könyve.

Dunántúlnak jó  magyarnevű evang. papjai mellett a refor
máció korában Zvonarics, Thokoics, Klaszekovics, Fisztrovics, 
Szedenics stb. nevű lelkészeket is találunk. Ezek a török elől 
menekült horvát bevándorlók fiai voltak. Különösen a Nádasdyak 
birtokaira jöttek 1533 óta Velike és Stenyicsnyak vidékéről ilyen 
horvátok számosán s a vendégszerető magyarok iránt való há
lából hamarosan és teljesen meg is magyarosodtak. A fentebbi 
horvátnevű lelkészek már igen jó  magyarsággal írták kiadott 
műveiket.

Ilyen horvát menekült volt Sárvárott Zvonarics Bálint varga, 
akinek felesége Nádasdy Ferencnének, a hírhedt nevű Báthory 
Erzsébetnek kastélyába is bejáratos volt s mint tanú szerepelt 
beteglelkű úrnőjének perében. Bálint vargának idősebb fia volt 
Mihály, a későbbi püspök, ifjabb fia pedig Imre esperes, a csep- 
regi vérengzés áldozata. Az apa foglalkozáséról Beythe István 
és a sárváriak Varga Mihálynak is nevezték Zvonaricsot. Páz
mány Péter pedig a horvát szó magyar jelentésével Harangozó- 
nak gúnyolta.

Zvonarics Mihály 1570-ben született Sárvárott Szülőhelyén, 
Csepregen, Komáromban és a szepességi Nagyőrön Horváth Stan- 
sith Gergely híres iskolájában tanult. Sopronkereszturon volt 1596 
óta tanító, már itt is kiváló theológus, azután pedig lelkész Sza- 
konyban. Nagycenken és végül Sárvárott. Szegedi Máté, Beythe, 
Reczés, Thokoich, Muraközy, Megyeri István, Lethenyei és Kis 
István voltak a kor- és munkatársai. Magyari halála utón (1605) 
őt választották helyébe főesperesnek. Már Magyari is nagy bizal
mával tüntette ki. Tőle kért tanácsot, hogy Darvolya Anna asz- 
szonyt, akinek főrésze volt Báthory Erzsébet kegyetlenségeiben, 
eltilthatja-e az úrvacsorától ? Mint sárvári lelkésznek igen nehéz 
helyzete volt súlyos lelkibeteg úrnője mellett, akit szintén bűn- 
bánatra hívott fel. Mór esperes koréban is ő volt tanácsadója 
és helyettese az öreg Klaszekovics István püspöknek. A theolo- 
gusok ügyében Hutter Lénárd wittenbergi tanárral levelezett s 
1620—25. ő volt a dunántúli evangélikusok püspöke. Mint ilyen 
érte meg (1621) az evang. Csepreg feldulatását és öccsének vér
tanúi halálát.

Mint cenki lelkész fordította le Osiander András nürnbergi 
lelkész polemikus művét „P ápa nem  p áp a"  címen (Keresztúr 
1603. 4. r. 240 1.). Ennek a bizonyítási módja igen hatásos: „az 
mi igaz hitünknek az ellenség szójából vétetött bizonyításait 
rakom szömöd eleiben". Bonifatius pápa panaszát is idézi ebben : 
„Régente az arany papok fakelyhekkel éltének, most viszontag 
a fapapok arany kelvhekkel élnek". — Pápai barátja, Egerszegi 
István számára (1613) úrvacsorái kátét írt. melyet halála után 
Farkas Imre csepregi nyomdász adott ki (Csepreg 1643). E káté



13

miatt a reformátusokkal is heves vitája támadt. Magyar nyelven 
levél formában írt védelme (A pológia  M. Zvonarlcii 1616.) a M. 
Prot. Ehtört. Adattár VII. évfolyamában jelent meg. Zvonarics 
tanítását Pathay István ref. püspök (1617) a köveskuti zsinaton 
nyilvánosan a szószékről kárhoztatta.

, Zvonarics mint igehirdető is kiváló volt. Egyházi beszédeit .
két kötetben M agyar Postilla  címen (Csepreg 1627. és 1628. 4. r.
434 és 697 U 'm aF 'csá tc  halála után a veje, Lethenyei István 
csepregi, majd kőszegi lelkész és két fia. István cenki majd kas
sai lelkész és György, gr. Batthyány Ádám tanítója, majd tiszt
tartója adta ki. A költséget gr. Nádasdy Pál és neje Révay Erzsébet, 
Thurzó Gy. nádor özvegye, Czobor Erzsébet, Révay Péterné For- 
gách Mária, Batthyány Ferencné Lobkovics Poppel Éva s több 
kisebb nemes fedezte. Még a csepregi polgármesterek is hozzá
járultak. Elég kelendő volt a munka. Zvonarics fiai több példányt 
megvétel céljából a soproni tanácsnak is küldtek. Zvonarics Ist
ván, midőn, mint helyettes lelkész (1646) Sopron városát elhagyta, 
azt kérte, hogy hét hordót, melyek még atyjának postilláival 
vannak tele, a városházára vihessen megőrzés végett.

Buzgó igehirdetéséről veje és fiai mondják: „Az egész 
Szentirást, elkezdvén Mózes könyvén minden nap egész hetet- 
szaka által predikállotta a Mennyei látásról Irt könyv utolsó 
részéig a sárvári hívek szent gyülekezete helyén". Megfelelő a 
hosszú cim jelzése i s : „az evangeliomoknak világos és értelmes 
magyarázata" s bevallja a  szerző, hogy forrásokat is használt:
„az főtudós és nevezetes szentirásmagyarázó doktoroknak és 
professzoroknak írásukból írt és szerzett". Értékes, kiváló egyházi 
beszédek. A szerkesztésben Zvonarics is szigorúan kimért egy
séges módszert követ, mely azonban eltér Bornemiszáétól. A tex
tus (a szokott evang. perikópák) után következik „Az m ag y ará 
zatja"  s e cím alatt többnyire 3 részben magyarázza az evan- 
géliomot. összefoglaló egységes főtétele ritkán van, hanem magát 
a perikópa szövegét osztja részekre s ezeknek a tárgyát mondja 
meg külön-külön. Mindegyik részt azután külön magyarázza s 
mindegyik után „T anúságok"  következnek 3. 5, 8, sőt 10 is. 
Ezekben hitigazságokat közöl, de van benne erkölcstan! rész is, 
int, fedd, buzdít, szóval az akaratra is hatni akar. Végül ismét 
a részek tartalmát közli röviden, hogy jobban az emlékezetbe 
vésse s egy utolsó rövid intés után mondja az áment.

Tömören, világosan, igen jó logikával beszél. Tudatosan 
törekszik a rövidségre. A barokk Ízlésre valló cikornyákat őnála 
még nem találunk. Nyelve biblikus, még nem Károlyi Gáspár 
fordítását használja, hanem Sylvesterét javításokkal. Igen jó  ma
gyarsággal ír, beszéde élénk, de nem oly színes, mint Magyarié. 
Történeti példák, művelődéstörténeti adatok tömörsége miatt csak 
kisebb számmal fordulnak elő benne. Megérdemli, hogy lelké
szeink mai nap is tanulmányozzák. Igen épületes, biblikus, logi
kus, magyaros beszédek.

D. Payr Sándor,

KRISZTUS JÉZUS TESTI SZENT SZÜLETÉSE NAPJÁRA 
RENDELTETETT DÉLESTI PRÉDIKÁCIÓ azon születés histó
riájának utolsó részéből, melyet a  pásztorok örvendezéséről így 
írt meg szent Lukács evangélista könyvének második részében :*

És lón, hogy mikor elmentek volna az angyalok őtőlük 
a mennybe, mondának a pásztorok egymásnak: Menjünk el 
mind Bethlehemig és lássuk meg e dolgot, melyet az Ür meg
jelentett minekünk I Elmenének azért sietséggel és megtalálók

* Zvonarich: Postilléi-ból.
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Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala- 
Mikoron pedig látták volna, elhirdették azt, ami őnékik a gyer
mek felől mondatott vala. És mindenek, akik halták, csudálko- 
zának azokon, amelyeket a  pásztorok nékik mondotténak vala. 
A Mária pedig mindezeket magában tartja vala és azokat az ő 
szívében forgatja vala, Megtérének pedig a pásztorok dicsőítvén 
és dicsérvén az Istent mindazok felől, melyeket hallottak és láttak 
vala, amint nékiek mondatott vala.

A mennyei dicsőségnek angyali seregi örvendező éneklé
sükben a többi közt azt mondták, mint szent Lukács írja, hogy 
a Jézus Krisztus Messiás születése meglévén, embereknek is 
jóakaratjuk s kedvük lészen azon. mely ugyanakkor mindjárast 
az angyalok eltávozása után, hogy beteljesedett légyen, ez a 
pásztorok felől való írása az evangélistának bizonyítja. Mert 
megírja szent Lukács a Bethlehemben született Messiás Jézus 
Krisztusnak keresésében, annak megtalálásában való örvende
zésükben egymást nógatván mily serények voltának a pásztorok 
és még a gondviselésükre bízatott nyájnak ideig lőtt elhagyá
sával is nem gondolván, mint kívánták szemükkel látni azt, aki 
felől nékik az angyalok örömhírt mondottak vala s mikor azután 
megtalálták, látták s afelől lőtt angyali jelentést kihirdették, 
hivataluk mellé mint tértek meg örömmel, dicsőítvén Istent. 
Mely pásztoroknak ebbéli cselekedete bizonyítja nyilván, hogy 
a Krisztus születésén, mikor meglőtt az, nemcsak angyalok, 
hanem emberek is örvendeztenek, kik ilyen örvendezésekkel 
tanítanak, hogy mi is szent Pálnak azon intését szemünk előtt 
viseljük és kövessük, ki így szól: Örüljetek az Urban mindenkor 
é s  isméglen m ondom  örüljetek! (Fii. 4, 4.) Mert megjelent az  
Istennek idvességes szerelm e minden em bereknek, — amint ezt 
is szent Pál írja (Tit. 3, 4. és 2, 11.) s örömmel hálákat adjunk 
nekünk született Messiásért Istennek, a pásztorok dicséretes 
példája szerint. Kik felől való megolvastatott írásából a szent 
evangélistának, hogy bővebb értelemmel tanulhassunk, bizonyos 
részekben foglalván a megolvastatott evangéliumot, renddel 
magyarázzuk azt meg. Része azért kettő lehet a megolvasta
tott igéknek:

I. Az első részében szól az evangélista a pásztoroknak 
Bethlehembe való menetelektől azoknak látására, melyek nékik 
mondattanak vala a Messiás születése felől az angyaloktól.

II. Második részében azoknak megtéréséről és megtérésé
ben lőtt magukviseléséről ír az evangélista.

Az elsőről.

Ami az első részét illeti a megolvastatott evangéliumnak, 
mondám, hogy abban az evangélista ír a pásztoroknak Beth
lehembe meneteléről azoknak látására, melyek nékik mondat
tanak vala a Messiás születése felől az angyaloktól, mely aránt 
emlékezetre méltó, hogy még csak ez alázatos és nyomorék 
-emberek felől ír az evangélista, mert jelenti ezzel, hogy vagyon 
az ő cselekedetük példája alatt nem kevés dolog, akit lelki
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épületre bátran megjegyezhet a kegyes és istenfélő ember. írja 
pedig felőlük ezeket, hogy tudniillik mikoron az angyalok mind 
elvégezték volna dolgukat, melyekért voltak a mennyei udvarból 
küldettetvén a szegény pásztorokhoz, késedelem nélkül ismét 
mindjárast visszatértének az ő mennyei Urukhoz várván annak 
újabb szolgálatra való parancsolatját. Mikoron pedig azok eltá- 
voztanak s a szegény pásztorok is az angyali látásból lett féle
lemből megtenésztenének, azt mondja az evangélista, hogy 
egymással beszélgetének mondván: Menjünk által Bethlehemig, 
lássuk meg ezt a dolgot, amely lőtt!

Mely egymáson való nógatás nem kételkedésből lett, mert 
nem mondják, hogy lássuk e dolgot, amelyet beszél az angyal, 
hanem ugyan azt mondják: lássuk a dolgot, amely lőtt. S miért 
mentenek hát látni azt, ami már meglőtt és akit ők hittenek? 
Mentenek azért, hogy a meglőtt dolognak szemükkel való látása 
által efelől való hitükben szintén megerősödjenek és hogy ör
vendezzenek a világ Messiásának, sőt kihirdessék azokat, me
lyeket az angyaloktól a született gyermek felől hallottanak vala. 
Minthogy ez útra még az angyal is adott vala szavaival alkal
matosságot nékik, mondván: találtok gyermeket pólya condorába 
takargatván és jászolba fektetvén. Mert ennek az angyali mon
dásnak ilyen értelme lehet, mintha ezt mondaná: Menjetek el 
csak s így találjátok születésében ezt a Messiást, amint meg
mondottam tinéktek. Elmentenek azért nem gondolván, mint 
marad addig meg az ő nyájuk, míg Bethlehemben járnának s 
úgy hisznek az angyali szónak, mintha maga Isten szólott volna 
vélük, melyért mondják is azt: Lássuk, amit cselekedett az Ür 
és mutatott nékünk. Jártának továbbá sietséggel, úgymond az 
evangélista, s mind úgy találták a dolgot, amint meg volt nékik 
mondattatván. Megtalálták Máriát és Józsefet, megtalálták a 
gyermeket is a jászolban. így találván pedig mindezeket, teljes
séggel megerősödének mindazokban, melyeket a gyermek felől 
az angyalok nékik szólottának vala és kétség nélkül megbeszé- 
lettek minden látásokat, hallásokat, mert mondatnak csodálni 
azokat némelyek, akiket a pásztoroktól hallanak vala. Mária 
pedig csak hallgat és szívébe foglalja a pásztorok beszédit. 
Akikkel a meglőtt dolgokat hihető, hogy az örök Úristen beszél
tette meg azért is, hogy József és Mária a gyermek születésének 
alázatos és fogyatkozott állapotjában meg ne botránkozzanak, 
mint kinek noha ilyen a születése, de dicsőséges kihirdetése.

Tanúságok.
1. Itt legelőször az angyalok példája, kik a pásztorokkal 

elvégezvén dolgukat, melyért küldettenek vala Teremtőjüktől, 
mondattatnak visszamenni mennyégbe, mutatja az igaz és hív 
szolgák tulajdonságát, ki ez, hogy elvégezvén Uruknak egy 
dolgát, kire küldettenek, ismét helyükre álljanak, uruk új paran
csolatját jó  kedvvel várják és híven cselekedjék, szemük előtt 
viselvén szent Pál apostolnak ama mondását: Szolgák enged
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jetek a  ti testi uraitoknak félelem m el és rettegéssel, szíveteknek  
együgyűségében, mint a  Krisztusnak: J ó  akarattal szolgálván, 
mint az  Úrnak és nem em bereknek, tudván, hogy minden ak i 
mit cselekszik, vagy jót, vagy gonoszt, azt veszi is el, a kár  
szolga, akár szabados. (Eféz. 6, 5. és 7—8.) Mert álnok szolgák 
dolga az, mikor uruk szeme elől ottan-ottan elrejtik magukat 
és a szolgálattól vonogálódnak, kiket int szent Pál. mondván: 
Valamit cselekesztek szívből cselekedj étek, mint az Úrnak. Mert 
valamit álnokul cselekeszik valaki, úgy vészi jutalmát is (Kok 
3, 23—25.), mint mindezeket szent Péter apostol, is írja. (1. Pét. 
2, 18) és bizonyos az is, hogy átkozott, aki az Úrnak munkáját 
álnokul cselekeszi Jeremiás fenekedése szerint. (Jer. 48, 10.)

2. Másodszor, a pásztorok egymást nógatván és mondván : 
Menjünk által Bethlehemig, tanítnak arra, hogy az oly dolgokat, 
kikkel hitében erősödik ember, nem illik elmúlatni, hanem mint 
a legszükségesb dolgot hívséggel kell munkálni. Így cselekedé
nek ezek a jámbor pásztorok, felkeresvén Bethlehemben a 
született Krisztust. Ma is ezent cselekszik, akik a lelki Bethle- 
hembe az Anyaszentegyház társaságában, melyben őriztetik 
az  élő  kenyér, a Jézus Krisztus, ki mennyekből jött le (Ján. 
6, 35.), vagyon letétetvén a szamárok jászlában és le vagyon 
pólyáltatva a próféták és az apostolok írásiban, bemennek és 
ezt a  jó részt Máriával Márta atyjafiával választván maguknak 
(Luk. 10, 42.), híven keresik, ahol kerestetni magát maga is 
Krisztus Urunk parancsolja szent Jánosnál (Ján. 5, 39.) mert az 
az eszköz, ki által rendelte Isten az ő  országába való jutásun
kat, s nem akar senkit üstökénél fogva felragadni. Csak kép
mutató keresztyénség azért azok dolga, akik a szent gyülekeze
teknek helyeit akármi okból elkerülik, a szent sakramentumokkal 
egész életükben sem élnek, avagy ha élnek is, de igen ritkán 
élnek. Ezek így, hittől magukat megfosztván, örökké elvesznek. 
Mert hogyhogy hihetnek annak, akit nem hallanak, úgymond 
szent Pál (Róm. 10, 24). Óvjuk hát magunkat lelkünk károsító 
tunyaságtól, keressük a Krisztust szorgalmatosán az ö  igéjében 
kit ha hallgatunk, jó l cselekeszünk, — úgy mond szent Péter 
(2. Pét. 1, 19.).

3. Harmadszor, hogy felnógatván egymást ezek a pászto
rok, mindnyájan elmennek Krisztust keresni, tanítnak arra ilyen 
példájukkal, hogy mi is ne elégedjünk meg azzal, hogy csak 
magunk hallgassuk Isten igéjét, hanem másokat is, s kiváltképen 
pedig házunk népét, annak hallgatására intsük és kényszeresük, 
így igaz keresztyéni szeretetből másoknak is idvességét szom- 
júhozván, fáradjunk más lelkek megtérésében is Istennek szent 
Jakab intése szerint és mutassuk hitünket (Jak. 5, 20.) ki az 
atyafiúi szeretet által munkálkodik (Gál. 5, 6.). Ezt nem csele
keszik és azért igen vétkeznek akik nem elég, hogy maguk 
nem mennek az Űrat keresni, hanem még akik mennek azokat 
is akadályoztatják, sétálni, kockázni, korcsomén heverni hívják 
s gyakran a jóravaló kisdedeket botránkoztatják, mondván:



17

„Mit járok a templomba, ki győz mind ennyi prédikációt hall
gatni, nem telik ott bé a hasam, menjen el az, aki el akar 
menni, nékem a templomban sem szántnak, sem kapálnak". 
Eféle botránkoztatók ellen az utolsó napon bizonyságok lésznek 
ezek a jámbor pásztorok és így a botránkoztatók el is vészik 
jutalmukat a hitetlenekkel.

Melyért jobb volna, ha malomkő köttetnék nyakukra és 
a tengernek mélységére vettetnének — Krisztus mondása szerint 
(Máté 18, 6.) Mi azért mások kárával tanulván, mondjuk azt 
inkább egymásnak Ésaiásból: Jerünk el és járjunk a  mi Iste
nünknek világosságában! Avagy amazt: Jerünk el és, m enjünk 
fel az Urnák hegyére és a  Já k o b  Istenének házához. Ő megtanít 
minket az Ő utaira! (2, 5 és 2, 3.) így boldogságot vészünk. 
Mert boldogok akik  hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt, 
— Krisztus bizonyságtétele szerint. (Luk. 11, 28.)

4. Negyedszer a pásztorok egymásnak szólván: Lássuk 
meg a dolgot, melyet az Úr megjelentett minekünk, — tanítnak 
azzal, hogy. noha az angyalok mondották vala ezt, a Krisztus 
születése felől való meglőtt dolgot, mindazáltal tulajdonítják azt 
a mennyei Úrtól mondatott dolognak lenni, azonképen ma is, 
mikor és valahányszor az egyházi szolgák és prédikátorok az 
Istennek drága szentigéjét az evangéliumi tudományt prédikálják 
és hirdetik nekünk bűnösöknek, szintén úgy tartsuk és annyira 
becsüljük, mintha őmagát az Istent szólani hallanánk. Azért 
mondja Krisztus is tanítványainak: Aki titeket hallgat, engemet 
hallgat és aki titeket vet meg, engemet vet meg és aki engemet 
vet meg, azt veti m eg. aki elbocsátott engemet. (Luk. 10, 16.) 
Dicséri szent Pál a thessalonikabelieket, hogy az Istennek igéjét 
ők is nagy figyelmetességgel hallgatták a maguk tanítóiktól, így 
szólván az apostol: Mi hálákat adunk az  Istennek szüntelen, 
hogy az  Isten felől való beszédet, melyet hallottatok mitőtünk, 
bévévén fogadtátok azt, nem úgy mint em bernek beszédét, ki 
cselekedik tibennetek, kik hisztek. (1. Thess. 2. 13.) Ugyanezen 
szent Pál így szól: Mi a  Krisztus képében járunk e  követségben, 
mintha Isten kérne titeket miáltalunk, kérünk a  Krisztus képében, 
hogy békéljetek meg Istennel! (2. Kor. 5, 20.)

Oly nagy bőcsületes és méltóságos hivatal ez, az egyházi 
szolgáknak tiszte, hogy még a bűnök megbocsátására és azok
nak megtartására való hatalom is adatott őnékik Krisztus Urunk
tól, amint szent Máté és szent János írják. (Máté 16, 19 etc. 
Ján. 20, 23.) Hallgassuk azért mi is a lelkitanítóktól az Istennek 
drága szentigéjét és azoknak prédikálásának higyjünk szintén 
úgy, mintha az angyal, avagy ömaga szólana minékünk és 
őket úgy, mint Istennek követit és az Ő titkos dolgainak sáfárit 
tiszteljük és becsüljük.

A másodikról.
Második részét ami illeti a megolvastatott evangélista his

tóriának, mondám, hogy abban az evangélista szól és ír a
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pásztoroknak Bethlehemből való megtéréséről és megtérésében 
lőtt magukviseléséről. Minekutánna azért ezek a pásztorok hal
lották és látták volna mindazokat, amelyek Bethlehemben lőtté
nek, visszatérének onnét, azaz az ő nyájukhoz ménének ismét, 
legelteték és őrizték azokat, megmaradván az ő hivataljukban, 
melyben tudták azt, hogy ők Istennek szolgálnak és abban 
hívsággal eljárván, idvezülnek is. Mivelhogy még a pátriárkák 
is, Dávid és sokak egyebek is, juhokat őriztenek, amint József 
bátyjai szólónak az egyiptomi fáraókirálynak mondván: Juhpász  
torok a  te szolgáid, mind mi, mind a  mi atyáink. (I. Móz. 47, 3.)

Mindezeknek utánna, amint az evangélista írja, ezek a 
jámbor pásztorok dicsőítették és dicsérték az Istent mindenek
ben, melyeket hallottak és láttak vala, amint nékifek mondatott 
vala, azaz mikor ezek a pásztorok az ő idvezítő és megváltó 
Krisztusukat látták volna testi szemükkel, aszerint amint az 
angyal nekik megmondotta vala, hálákat adnak az örök Isten
nek az Ő véghetetlen jóvoltáért és kegyelmességéért, dicsérik, 
áldják és magasztalják Ötét, hogy mindenek fölött nékik, nyo
morék és együgyű pásztoroknak jelentette meg legelőször is az 
Ö Fiának testbéli szent születését, nékik nagy szabadításukra 
és idvességükre, mindezeken, mondom, nagy hálaadással és 
lelkiörömmel vigadtanak és örvendeztenek.

Tanúságok.
1. Legelőször azért, ezeknek a pásztoroknak megtérésük

ben való magukviselése, az ő gondviselésük alá bízatott nyá
jukhoz viszont megtérvén, tanít bennünket arra, hogy minek
utánna az emberek az Istenek igaz ismeretire jutottanak, szabad 
mindennek az ő reábizatott tisztében és hivatalában megma
radni. — E világi életben való tiszte és hivatalja azért embernek 
őmagában nincsen senkinek sem ártalmára, sem lelke idvessé- 
gének akadályára. Bizonyítja ezt szent Pál mondván: Minden 
ember, am ely hivatalba hivatott, abban  m egm aradjon. (1. Kor. 
7, 20,.) Ismét így int: Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok  
az  Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik a  ti hivataltokhoz, 
mellyel hivattattatok. (Efez. 4, 1.) A magistratus azért az ő e 
világi tisztében járjon el, melyben ő Istenének szolgálhat is és 
abban ő híven megmaradván, idvezűlhet is. Keresztelő szent 
János a tisztviselő publikánusoknak azt mondá: Semmit többet 
ne vegyetek, hanem  a  mi elrendeltetett. A vitézlő népeknek is 
így szólott: Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkod- 
jatok  és m egelégedjetek a  ti zsoldotokkal. (Luk. 3, 13—14.) Ne 
hivalkodjék azért senki az Úrnak szőlőjében (Máté 20.), hanem 
kiki mind éljen tiszteséges és istenes hivatalban munkálkodván 
serényen, mert a hivalkodók felől szent Pál ilyen parancsolatot 
hagyott: Ha valaki nem akar m unkálkodni, ne is eg y ék!  (2. 
Thess. 3, 10.)

2. Másodszor visszatértükben pedig, hogy ezek a pászto
rok az utón dicsérik és magasztalják az Istent, tanítnak azzal:
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hogy ma is a kegyes és istenfélő keresztyén ember, akárhol 
dicsérje, áldja és imádja Istenét, csak az ő dicséretmondásai 
származzanak buzgó és áhítatos szívből, kedvesek azok Isten
nek mindenütt és minden időben, Mert az  Úré a  föld és minden 
ő  teljessége, a  földnek kereksége és annak minden lakosa, — 
amint Dávid énekli. (Zsolt. 24, 1.) Szent Pál is azt mondja: 
Im ádkozzatok akárm ely helyen, felemelvén tiszta kezeteket min
den harag nélkül és kételkedés nélkü l! (I. Tim. 2, 8.) Követvén 
azért a pásztoroknak ebbéli cselekedeteknek dicséretes példáját, 
dicsérjük, áldjuk, magasztaljuk és dicsőítsük mi is a mi jó Iste
nünket az ö  áldott szent Fiának érettünk való elküldettetéséért 
és minden egyéb Őáltala nekünk szereztetett megszámlálhatatlan 
drága és használatos jótéteményeiért. Mert őneki igen kedves 
dicséretnek áldozatja  az  Ó nevéről való vallástévő a jak iakn ak  
gyüm ölcse  (Zsid. 13, 15.) Szent Dávid is az ő Istenének sok 
jótéteményiben részes lévén, zsoltáriban sok helyen dicséri, 
áldja és magasztalja az ő véle jótevő Istenét, kiváltképen a 
száz és harmadik zsoltári énekében így dicséri Istenét: Áldjad 
én lelkem az Urat és minden belső részeim az Ő szent nevét 1 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéte
ményéről! (Zsolt. 103, 1.) így részesülhetünk azért mi is erős 
és állhatatos hitünk által testbéli érettünk lőtt szent születésének 
drága és használatos gyümölcseiben.

Ez azért a mostani órára rendeltetett és megolvastatott 
evangéliumnak rövid magyarázatja, melynek két része v ala :

I. Első részében lön szó a pásztoroknak Bethlehembe való 
meneteléről azoknak látására, melyek nékik mondatfának vala 
a Messiás születése felől az angyaloktól.

II. Másodikban ugyanazon pásztoroknak Bethlehembő! 
való megtéréséről és megtérésében lőtt magukviseléséről. Mik
nek példájából a több tanúságok között tanultuk azt, hogy 
miképen ők dicsérték és dicsőítették az ő Istenüket szent Fiának 
e világra való születtetéséért, azonképen mi is tanulnánk őszent- 
felségét dicsérni, áldani és magasztalni. Ennek azért az újonnan 
született gyermek Jézusnak mitőlünk is adassák dicséret, dicső
ség és hálaadás mindörökkön és örökké. Ámen.

Közli: Dr. Incze Gábor.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Hattyúdal.
Advent I. vasárnapjára.

Lukács 1, 67—75.
Nem tudom, mi lehet az alapja annak, amit a hattyúdalról 

tartanak. Lehet, hogy valaki egyszer megfigyelte, hogy a hattyú, 
mely különben nem tartozik a dalosmadarak közé, amikor a 
halálba alábukik, csodás dalt énekel.

Bármi legyen is a hattyúdal hagyományának eredete, mai 
szentigénkben egy olyan kegyes öregnek utolsó dala csendül, 
aki a búcsúzásnál a legszebb hangokat vette az ajkára. Ez 
Zakariás hattyúdala. Öreg, remegő kéz nyúl a hárfa húrjai közé 
és reszkető hang énekli el dicsőítő dalát, mielőtt a sírban el
némulna. Ez a dal egyben Izrael hattyúdala is. A nép befejezte 
világtörténeti hivatását és egyik legrokonszenvesebb alakja által 
énekli el az esti zsoltárját. Láthatatlan karácsonyi harangok 
kondúltak meg és új kort hirdettek. Keresztelő János, a világ 
Megváltójának útegyengetője már megszületett.

Régi, szép jóslat van a bibliában, mely ezt mondja: „Lesz 
egy nap, — melyen világosság lesz az estének idején* (Zaka
riás 14, 7.). Ez a szó a messzi jövőbe mutat. Amikor eljő az 
utolsó est, a sürü felhők közül visszatekint a leszálló nap, hogy 
fényességbe borítson mindent. Az emberek életében sokszor 
lett már valósággá ez a jóslat. Világosság támad, amikor eljön 
az este. Nekünk is az a kérő imádságunk, hogy valósuljon raj
tunk is a prófécia. Legyen világosság, ha eljő életünk estéje. 
Hadd lehessen a mi hattyúdalunk is olyan, mint Zakariásé volt,, 
aki Istent magasztalja és békesség útjáról szól.
Szép hattyúdalra az élet könyve tanít.

Zakariás ezt a szépséges hattyúdalt az írásból merítette. 
Át- és átszőtte a próféták szava. Vérévé lett az írás minden 
igéje. Annak a gondolataival gondolkozott. Minket is az írás 
tanít gyönyörű hattyúdalra. És ugyan miképpen állunk mi ezzel 
a könyvvel, amely már nemcsak a próféták tanítását tartalmaz
za, hanem Jézus áldott szavait, cselekedeteit és azt a hatást, 
melyet Jézus első követőire gyakorolt. Használjuk-e ezt szorga
lommal? Vagy van talán benne olyan ige is, amelyet éppen 
nekünk küldött üzenetül az Isten és mi azt nem ismerjük még? 
Nem lesz-e szegény az a hattyúdal, melyet egyszer mi éneke
lünk el, mert nem gazdagítottuk a lelkünket az írás kincseivel? 
Bár ösztönzést kapnánk ma mindannyian, hogy nagy hűséggel 
fogadjuk barátunkká a könyvek királyát, mert ez segít hozzá 
minket, hogy a mi életünkben is igazzá legyen a próféta szava: 
„Lesz egy nap, — melyen — világosság lesz az estének idején.*
Hattyúdal életküzdelmeink fölött.
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Ha kitekintünk az ablakon abba a világba, amely rajtunk 
kívül van, olyan sok mindent látunk benne, ami a szívünk 
szeretetét megfogta. Bármennyire kérdésesek is sokszor az útak. 
melyeken ma az élet halad, ha sokszor nem is értjük a mai 
világ törekvéseit, szeretetünket ettől az élettől mégsem tagad
hatjuk meg.

Ott vannak az emberek. Nem mehetünk el mellettük kö
zönyösen. Szeretnünk kell őket. Az emberkerülés és a velük 
való nemtörődés lehet kényelmes fölfogás, de boldogságot nem 
terem számunkra. Hiszen az emberek, kik velünk élnek, olyanok, 
mint mi vagyunk. Mindenkiben vau hiba, de mindenkiben van 
valami jó, szeretnivaló is. Minden emberrel lehet a szív és jóság 
hangján beszélni, csak az szükséges, hogy lelke finom muzsi
kájához értsünk. És abban is egyezik velünk minden ember, 
hogy segítségre és őszinte jóságra szorul mind.

És azok az emberek, akiket nap-nap után látunk, a faj
tánkhoz is tartoznak. A népünket is szeretnünk kell. Nem tehe
tünk mást. Minden világosan megmutatkozó hibájával, felületes
ségével, könnyelműségével együtt, — vagy jobban, — ezek 
ellenére is szeretnünk kell. Bizonnyal mindannyian szeretjük is 
ezt a hazát és ennek a hazának azt a kis részét, melyet napon
ként magunk körül látunk.

Itt van az egyház ebben a hazában. Sokfelé a templomai. 
Mellettük a paplakok, melyek mindegyikében ott él egy-egy 
szolga, aki mint Zakariás azt a hivatást kapta, hogy őrködjék 
az Isten szenthelye mellett és hirdesse Isten nagyságos dolgait. 
Van ebben az egyházban is sok minden, ami nyugtalanít, az 
őrök sokszor nem teljesítik kötelezettségeiket, van köztük, ki, 
mint Zakariás, elkezd kételkedni, de ugyanakkor nem némul el, 
hanem annál hangosabban kiált és a lékünk megtelik aggoda
lommal, hogy nem rombolás-e az, amit végeznek. A szeretetünk 
szenved.

Mind-mind ez gondot okoz. Gondot okozott Zakariásnak is. 
Ellenség foglalta el hazáját és oly sok papja akadt az Isten 
oltárának, aki fölületes és hitetlen volt. De amikor a jövőbe 
nézett és Ígéreteket valósító Istenét látta, minden aggodalma 
föloldódott és imádsággá lett.

Legyen azért a mi hattyúdalunk is imádság, melyben ha
záért, egyházért, küzdő, ellenségeskedő emberek boldogságáért 
esdekelünk, legyen a reménység imádságává. Tanuljuk meg 
Istent dicsérni minden elmúlás között is.
A szívünk csengjen a dalban.

És a szívünk ? Még dobog bennünk. Sokat küzdött. Öröm
ben tört ki és gyászolt. Ha hattyúdalt kell zengenie, milyen szót 
talál majd? Nem a sötétség győz-e majd, nem fogja-e megbéní
tani a nyelvünket a kétség? Ha a bűn árnyékai jönnek és a 
halál sötéten közeleg?

Figyelj Zakariás hattyúdalára ? A bűnök bocsánatáról szól, 
megváltásról, Isten szolgálatáról. Az égből származó világosság
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ról, mely azokra hullik, akik a sötétben ülnek. Figyeljünk ezekre 
a hangokra, mert nekünk nemcsak Keresztelő Jánosunk van, 
hanem Jézusunk. Mi nemcsak egy gyermeket ismerünk, hanem 
férfit, aki értünk halt meg és támadott föl. Menjünk hozzá bű
nünk tudatával és halálfélelmünkkel, neki hatalma van ezek 
fölött. És világosság támad az est közeledtén, a hattyúdalunk 
pedig arról szól majd, aki elvette a bűn hatalmát és világossá
got gyújtott a sír éjszakájában.

*

És ha a jövő élet kérdései előtt állunk meg, mint mai 
igénkben Zakariás, kis gyermekének bölcsőjénél, milyen érzés 
fog el akkor minket? Vájjon nyugodt marad-e a szívünk? Ért
hető a félelem. Minden múló esztendővel fokozódó aggodalom
mal tekintünk az utánunk következő nemzedék életére. Azért 
olvassuk el csöndesen e történet befejező sorait i s : „A kis 
gyermek pedig növekedett és lélekben erősödött és a pusztában 
élt mindaddig, míg hivatását Izrael népe körében meg nem kez
dette". Mire ez a gyermek munkához látott, szülei már a sírban 
voltak. Nem ők egyengették az útját, hanem az Isten hívta őt 
elő a pusztából, hivatásteljesítésre. Isten parancsa bizonyára 
megtalálja a mi gyermekeinket is a pusztában és hivatást jelöl 
ki számunkra.

A jóság Istene segítsen, hogy rajtunk is igazzá váljék a 
jóslat: „Lesz egy nap, — melyen — világosság lesz az estének 
idején". Legyen a mi hattyúdalunk olyan dallá, mely Isten nagy
ságos dolgait zengi és amely akkor lesz a legszebbé, amikor 
elközelít a vég. Ámen.
Richard Olfert, néhány éve elhunyt kopenhágai evang. lelkész 
nyomán írta:

Wolf Lajos

A megtérés időszerűsége.
Advent II. vas.

Máté ev. 3, 1—10.

Sokan vannak, akik az Ótestámentumot el szeretnék távo
lítani az Ujtestámenlum mellől, mert annyira eltérőnek, sőt 
ellentétben állónak tartják. Sok igazság van a megállapításaik
ban, de nem elég ahhoz, hogy kivegyék a keresztyénségből az 
Ószövetség jelentőségét, feleslegessé tegyék annak olvasását, 
ismeretét. Van a kettő között belső, tartalmi, sőt lényegbeli 
összefüggés, kapcsolat is. Röviden azt mondhatjuk, hogy van 
az Ószövetségben a sok történeti jelentőségű és emberi gyarló
ságokat feltüntető, vallásilag szinte értéktelen részek között a 
leghatározottabban számtalan olyan hely. vonatkozás, amely 
csupán az Újszövetségben válik megérthetővé. Van az Ószövet
ségben evangélium, tehát Krisztus is.
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íme itt van az élő kapcsolat a Biblia két része között 
Keresztelő Jánosban. A régi világ embere egészen és mégis az 
új világ bejelentője teljes mértékben. A prófétai jövendölések 
(3. v.) fundamentumán áll, de feje már egészen a jézusi magas
latig ér. Két világ találkozik benne, de egyik se tarthatja a 
magáénak. Ez a Keresztelő János hivatásának igazi felismerése, 
egyéniségének a terhe, méltóságának a dicsősége.

Alakja elvesztette az időszerűségét, hiszen a gyermekeink 
képzeletében is úgy él, mint egy érdekes, különleges alak, aki 
a régmúlt idő gyermeke volt; a tanításának a lényege azonban 
örökkévaló jelentőségűvé vált, az állandóan időszerű. Ennek a 
tanításnak gyönyörűséges múltja és szükségszerű jelene van.

1. Keresztelő János igehirdetésének megdöbbentő tartalma 
volt. Azt hirdette; térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa. Új és megrázó volt ez a tanítás. Az igazságát megérez
ték az emberek, hiszen egész tömegek jöttek hozzá, sőt nem 
csupán a tanulatlan nép, hanem az iskolázott, a kor vallási és 
tudományos színvonalán álló emberek: a farizeusok és saddu- 
ceusok tekintélyes száma is. Felébredt bennük a Keresztelő éles, 
szívbe és lélekbe vágó prédikációjának a hatásaképen a bűneik 
tudata, ennek következménye lett a minden külső szégyenkezést 
félrekényszerítő bűnbánat, amely egy sorba állította az előkelőt 
s a pórt, a gazdagot és a szegényt, a tudóst és a tanulatlant; 
itt csak bűnös emberek voltak, akik vágytak a megtisztulás, a 
lelki megújulás után és ennek a jeléül megkeresztelte, bemerí
tette őket János a Jordán vizébe, hogy amint a viz által a tes
tük, a bűnbánat által a lelkűk tisztul meg a rátapadt szennytől, 
bűntől. Kellett a megtisztulás, érezték az emberek a bűn solyos, 
lényüktől idegen terhét. A megtérés prófétája volt Keresztelő 
János.

Igehirdetésének a másik jellemvonása volt, hogy Krisztusra 
utalt. Olyan volt, aki magát áldozatul szánta annak az érdeké
ben, akit mindennek tartott, aki előtt a porig alázkodott, akinek 
a nagyságát nem látta, egyéniségének a sugárzó, isteni voltát 
csak sejtette, akit ismeretlenül a legalázatosabban szolgált. Ez 
az egyszerű ember kereszteli meg Jézust, keni fel a megváltói 
hivatás teljesítésére, az ő kezének az áldó mozdulatával indul 
el Jézus a Golgota felé vezető útra. Teljesen öntudatosan kap
csolja Jézus a maga személyét és művét az Ószövetség kere
tébe. Azután elindul a királyi, prófétai és főpapi tisztség be
töltésére.

Keresztelő János tanítása a megdicsőülés fényében ragyog, 
amikor Jézus nyilvánosan lép fel és azzai kezdi tanítását: Tér
jetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mt. 4 ,17 .) 
Jézus maga szentesítette a János igehirdetését, mikor szintén 
ezzel kezdte meg messiási művét, sőt későbbi tanításaiban is 
ott marad ez a gondolat és az evangélium elfogadásának a 
sarkalatos követelményévé válik. A megtérés valósága és a 
mennyek országának a megjelenése elválaszthatatlanul szoros
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kapcsolatba kerülnek; a kettő külön ismeretlenné lesz az ember 
számára. Ezzel indult el a keresztyénség világhódító útjára, s 
csak addig tudott emelkedni, amíg a legszorosabb kapcsolatban 
tartotta ezt a kettőt. Akkor következett be a hanyatlás, mikor 
a mennyek országát megígérte, de ennek előfeltételéül a meg
térést nem követelte meg, vagy legalább is nagyon könnyűvé 
hamisította. El is szakadt ez által a jézusi tanítástól és így ma
gától Jézustól.

Nem maradhatott azonban a feledésben ez a jézusi igazság. 
Jött a reformáció és Luther a nagy fellépés kezdetén szintén 
ezzel az igével indítja el hódító útjára a 95 tétel első pontja 
által az egyházi megújulást. Ezzel is kifejezésre jutott, mennyire 
nem akart újat a reformáció, mikor azt a tanítást vette az ajkára, 
mely Jézus legelső nyilvános tanítása volt.

így jelent meg a történelem folyamán három Ízben is a meg
térésre hívó szózat; Keresztelő Jánosnál, Jézusnál és Luthernél.

II. Nem lehet azonban történeti emlék ez a felhívás soha 
sem. Ennek a jelenben is megvan a szükségszerűsége. Kétség
telen, sokan vannak, akiknek ez nem kellemes, mert nagyon 
kényelmetlen a megtérésre való parancs. Megkísérlik elmagya- 
rázgatni, azt hitetgetik el, hogy ez csak a nem keresztyének 
számára szükséges, akik azonban már meg vannak keresztelve, 
akik a keresztyénség tanításában nevelkednek, azoknak ez nem 
szól. Olyan tanítása ez a keresztyénségnek, amelynek csupán 
a Keresztelő János meg a Jézus idejében volt meg az időszerű
sége. Már Luther szégyeníti meg ezt az okoskodást, amikor a 
megtérést a lelki előhaladás, az állandó fejlődés, tökéletesedés 
egyedüli utjának jelöli meg. Bizony itt van az igazság. A meg
térés állandóan a jelennek szól.

Ami szépet, jót, boldogítót, üdvözítőt elérhetünk a hitünk 
által, az mind a megtérés folytán válik a lelkünk kincsévé. 
Nem lehet senki keresztyénné megtérés nélkül. Nem a megke- 
resztelés ténye teszi az embert a Krisztus meg váltott jává, hanem 
a megtérés.

A megtérés a Jézus Krisztus számára való felajánlkozás; 
az akarat ténye, amely megnyilatkozik az érzületben, a gondol
kodásban s olyan mozgató erővé válik, amely visszatükröződik 
az ember egész lényén, ajka beszédén, kezének cselekedetein, 
minden lelki, testi megnyilvánulásán. A keresztyén élet szünte
len való megtérés, állandó továbbhaladás a Krisztus követésé
ben, megszentelődő élet. Ennek van kezdete, de befejeződése 
nincs ezen a földön.

Az sajnálatos tény és a mi Krisztus nélküli vallásos éle
tünk szomorú bizonysága, hogy idegenné lett előttünk a meg
térés igéje, sőt nagyon kényelmetlenné. Simogató beszédek 
kellenek a mi embertársainknak és lehetőleg hízelgő szavak. 
Ezt kívánják még a szószéken is. Erős hangot nem bír el a mi 
keresztyéntelenségünk. Pedig a Biblia másra tanít. Igen erős 
volt a Keresztelő János hangja és mégis vonzotta az emberek
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gatták. Az igazság erejét nem tompították le az emberek tetszése 
kedvéért. Mi se tehetünk máskép. Az evangélikus szószéken 
csak az Isten igéje hangozhatik, ez meg bizony kétélű kard. 
kemény beszéd, lesújtó igazság. Nem szabad szálló igévé változ
nia annak a sokszor épen nem helytelen vádnak, hogy az evan
gélikus egyház néma ott, ahol szólania kell, tétlen ott, ahol 
cselekednie kell.

Vannak, akik azt mondják és bizony ebben sok igazság 
van, hogy a tömeg vezetéséhez nagy adag vakmerőség és nagy
mértékű hazugság szükséges. Bármennyiszer bizonyul ez szo
morú valóságnak, mi mindég csak azon az állásponton lehetünk, 
hogy a tömegek irányításához igazság és becsületesség kell. 
Ezt látjuk keresztelő Jánosnál, Jézusnál, s ha ma ennek az 
ellenkezőjére is tudunk nyugtalanító példákat találni, ez annak 
a lesújtó bizonysága, hogy a keresztyénség nem olyan komoly, 
életbe vágó fontos ügye az embernek, amilyennek azt Jézus 
Krisztus akarta. A megtérésnélküli keresztyénség erőtelen, vál
tozékony, ott nem Isten formálja az ember életét, hanem az 
ember alakítgatja a maga kénye-kedve szerint a vallásosságát. 
Ez pedig csak kontármunka lehet. Számtalan esetben láthatjuk 
az isteniből emberivé alakított keresztyénség megbízhatatlansá
gát, értéktelenségét,

Erős, hatni, érvényesülni, alkotásokban megmutatkozni 
képes keresztyénség kizárólag a megtérésben átalakult, megfris
sült, jézusi irányítás alatt álló bibliai vallásosság lehet. Ez az 
evangélikus egyház kívánsága a híveivel szemben. Ennek meg
vannak a megtéréshez illő gyümölcsei az Isten országa és ennek 
földi képviselője az Anyaszentegyház számára.

Amikor a mai kor keresztyénségét gyümölcstelennek, az 
emberiség nevelésére, a korszellem irányítására, a felmerülő 
szociális problémák megoldására képtelennek itélgetik, akkor 
egy történeti keretet s ebben a keretben elhomályosult régi 
képet látnak leginkább, amelyet megbámulnak, megcsodálnak, 
vagy lebecsmérelnek. Van azonban egy másik, örökké időszerű, 
mindég mozgékony, mindég cselekvő keresztyénség is, amelyet 
a világ nem, az ú. n. keresztyének alig ismernek, és ez a meg
térés tűzkeresztségében megtisztult, megedzett, életképes keresz
tyénség. Ezt ismertessük meg az emberiséggel! Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

A megfordított ádvent tanulságai.
Advent III. vas.

Jel. 3, 20. a.

Ennek a világnak a bűneset óta mindig ádventje van. 
Jézus Krisztus megjelenése óta azonban ennek az ádventnek 
az értelme éppen az ellenkezője annak, ami addig volt. Azért
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azt mondhatom, hogy most megfordított ádventje van a világnak. 
Krisztus megjelenéséig a bűnbeesett világ várta szabadítóját, 
most pedig, immár közel kétezer esztendeje Jézus Krisztus vár 
a bűnbeesett világra. A Szabadító Jézus Krisztus megjelent,, 
feltárta lényének csodálatos szépségét és gazdagságát, elvégezte 
a váltság nagy munkáját a Golgotha keresztjén, hogy a világ 
ura. a királyok királya legyen és azóta — várja, várja csaknem 
kétezer év óta egyre várja, hogy a világ elismerje királyi mél
tóságát, bebocsássa magába mint az egyetlen jogosult trónköve
telőt és engedje, hogy ez a világ az ő világává, az ő országává 
alakulhasson á t . . .  és ja j, még ma is hiába vár reá. Jézus ma 
még száműzött, trónfosztott királya a világnak. Ez a szomorú, 
fájdalmasan igaz valóság.

A világ egyetlen területen sem engedi, hogy Jézus legyen 
az úr. Nem lehet úr Jézus a politikai életben. Ha Ő volna ott 
az úr, nem űzhetnének megvetésre méltó, képmutató játékot a 
leszerelés kérdésével, nem csúfolhatnák meg olyan szégyenletes 
módon az igazságot, nem lehetne a belpolitika a hatalomra törők 
csúf versenyfutása. Nem lehet úr Jézus a gazdasági életben. 
Ha Ö volna ott az úr, elismernék, hogy a gazdasági életre is 
áll Jésus Krisztus paradoxonja: „Aki megakarja tartani az ő 
életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, 
megtalálja azt“, más szóval: belátnák, hogy jaj a gazdasági 
életnek, ha csak a hasznot nézi és megtagadja a szolgálat szel
lemét. Nem lehet úr Jézus a keresztyén egyházakban sem, ame
lyek egymásra öltögetik nyelvüket ahelyett, hogy összefognának 
a nagy világkérdések megoldásában és a bűn áldozatainak a 
mentésében. De nem lehet úr Jézus még a mi evangélikus egy
házunkban sem, ahol olyan sokan vannak olyanok, akik szájjal 
talán hirdetik Jézus nevét, de az élettel való komoly követését 
már túlbuzgóságnak, lesajnálandó kegyeskedésnek tartják.

Jézus tehát még ma is künn áll az ajtó előtt és zörget. 
A világ nem fogadta be őt. Ezért van fordított ádventje, szo
morú, szenvedéseket termő ádventje ennek a világnak. — Ez 
a felismerés azonban sokmindenre megtaníthat bennünket.

Jézus csaknem kétezer év óta vár a világra. Ez a tény 
mutatja mindenekelőtt Jézus óriási türelmét. Figyeld meg, hogy 
az emberek szemében nincs kiállhatatlanabb valami, mint a 
várakozás; figyeld meg, hogy az emberek még kíváncsiságuk 
kielégítéséről is lemondanak, ha soká kell rá várni; figyeld meg, 
hogy az emberek, még ha türelmetlenségük kárt okoz is, azt 
sem bánják, csak várni ne kelljen; figyeld meg, hogy micsoda 
mélységes felháborodás vesz erőt mindnyájunkon, ha olyan 
valaki várakoztat meg bennünket, aki segítségünkre szorul, aki
nek valami önzetlen szolgálatot Ígértünk; micsoda hallatlan 
sérelemnek tartjuk a megvárakoztatásunkat nálunk alacsonyabb 
rangú emberek részéről és figyeld meg, hogy milyen túlságosan 
is hamar abbahagyjuk a várakozást, ha jót akarunk és nincsen 
eredménye; — azután csodáld szent áhítattal Jézus türelmének
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óriási kitartó erejét, akinek hívó szavát a világ csaknem kétezer 
esztendeje nem akarja meghallani és mégsem fáradt bele a 
várakozásba. Senki nem várt még önzetlenebb céllal, senkit 
nem sértettek meg olyan mélységesen a várakoztatással, otromba 
durvaság és vérlázító, pökhendi gőg megnyilatkozása Jézus vá
rakoztatása a mi részünkről és Ő mégis vár reánk. Valóban 
emberfeletti erő megnyilatkozása Jézus türelme, különben ilyen 
sértő várakoztatást nem tudna tűrni.

Jézus várakozása mutatja továbbá Jézus szeretetének való
diságát. Csodálkozva emlegetjük és méltán az édesanya szere
tetének valódiságát, aki bűnös, elzüllött fiát mégis fiának tartja 
és aki nem szűnik meg imádkozni gonosz fiáért, nem szűnik 
meg várni a megtérését egészen a sírig. De nem sokkal csodá
latosabb-e még ennél az angyali ajkak dicséretére méltó édes
anyai szeretetnél is Jézus szeretetének a nagysága, amelyen 
nem tud diadalmaskodni egy egész világ pokoli gonoszsága és 
az évezredek hatalma sem? Lehet-e kételkedni annak a szere
tetnek a valódiságában, amelyik olyan csodálatos türelemmel 
vár rád és az egész bűnbemerült, elvadult világra?

Jézus várakozása mutatja azután Jézusnak az emberiségbe 
vetett csodálatos bizalmát is. Ha nem bíznék benne, nem várna 
reá. Ha nem bíznék benne, engedte volna és engedné, hogy 
elnémítsák követőinek szavát teljesen. Ha nem bíznék benne, 
akkor rég átengedte volna már az eszétvesztett emberiséget a 
bűnök poklának, akkor rég lesújtott volna már a megsemmisítő 
Ítélet tüze a gonosz világra. — Jézus bizik az emberiségben. 
Csodálatos egy bizalom, mert amennyivel magasabb az ég a 
földnél, annyival nagyobb az ő bizalma az emberiségnek őbeló 
vetett bizalmánál. Hányszor megállapították már az emberek 
Jézus tanításáról, hogy hiszen szép, szép mindez, de nem ne
künk való — és nézzétek, Jézus mégis bizik. Hogyan kételked
nek abban ma is az emberek milliói, hogy Jézus szeretető le 
tudja győzni a gyűlölet féktelen viharát — és nézzétek, Jézus 
mégis bizik. Ti is, Testvéreim, biztok-e abban, hogy Jézus ha
talma átalakíthatja a ti megromlott életeteket; biztok-e abban, 
hogy hasonlóvá lehettek Jézushoz. Lássátok, Jézus mégis bizik 
bennetek! Bizik és vár. Ó, bárcsak Tereád, Testvérem, ne várna 
hiába!

De Jézus várakozása, mást is mutat. Mutatja nemcsak 
Jézus óriási türelmét, valódi szeretetét és csodálatos bizalmát, 
hanem mutatja azt is, hogy az emberiségnek, ennek a gőgös, 
büszke emberiségnek nincsen szíve. Ha szíve volna, nem 
engedné Jézust évezredekig hiába várni. — Zimankós téli é j
szakában. amikor a szél hordja a havat, amikor a meleg ruhán 
keresztül is a csontig, a velőkig hasít a kegyetlen téli szél, egy 
rongyos, tépettruháju, mezítelen lábú árvagyermek zörget a te 
házad ajtaján. Mondd, elűzöd-e őt ajtód elől; mondd, kivered-e 
mint a kutyát a téli éjszakába; mondd, megteszed-e ezt, ha van 
szíved! Jézus az a rongyos, mezítelen lábú árvagyermek, aki



28

hasztalanul jár hideg téli éjszakában házról házra, hiába zörget 
az emberi szívek kemény ajtaján, nem engedik be őt. Árva
gyermek, hiszen elhagyta az atyai házat az égben, hogy meg
mentse ezt a világot és ez a világ nem fogadja be őt; tépett 
a ruhája, hiszen mint dühös kutyák, úgy marnak bele a hitet
lenségükben elvakult emberek; reszketve fázik dicsőségének 
tépett ruhájában, mert az emberiség gyűlöletének jégviharos téii 
szele süvítia nyomába. Ez a Jézus zörget a világ ajtaján. Lehet-e 
szíve a világnak, amelyik kizárja őt? Én azt hiszem, hogy nékünk 
nincsen világos és tiszta képünk arról, hogy milyen mérhetetlen 
fájdalmat okozunk Jézusnak azzal, hogy immár kétezer eszten
deje várakoztatjuk őt. Mit éreznél, ha most, amíg itt vagy, kigyúlna 
a házad, a gyermekeid bezárták volna belül az ajtót és mély 
álomba merültek volna? Micsoda őrjöngő fájdalommal döröm
bölnél az ajtón és zúznád véresre kezedet a vasrácsos ablakon: 
„Gyermekeim! Ébredjetek fe l! Hiszen ég a tető felettetek! Meg
fojt a füst, halálra éget a tűz! Édes, szép gyermekeim! Ébred
jetek hát! Ne engedjétek, hogy őrjöngő fájdalommal zörgessek 
hiába!“ — Kigyúlt a ház, Testvéreim, ez a világ. Lángba borult 
az emberek tengersok bűnétől. Milliókat éget halálra a bűnnek 
lángja. Jézus tépő fájdalommal zörget a világ ajtaján, most az 
én szavam által is kiált felétek: „Ébredjetek fel: Nyissátok ki 
az ajtót, mert elpusztultok nyomorult halállal valamennyien!" 
Ha nem gondoltok Jézus fájdalmára, legalább a magatok vesze
delmére gondoljatok és ébredjetek!

De nemcsak szíve nincs a világnak, ha hagyja Jézust hiába 
várakoztatni, hanem önérzete sincs. A legnagyobb szégyene 
ennek a világnak, hogy nem hallja meg Jézus zörgetését és 
engedi várakozni őt. Ha a köveknek prédikált volna Jézus, 
bizony mondom néktek, azok már rég meglágyultak volna; ha 
az égnek madarait hívta volna magához, bizony mondom nék
tek, azok már rég meghallották volna a hívást; ha a fenevada
kat, a vérengző vadállatokat hívta volna Jézus megtérésre, bi
zony mondom néktek, azok már régen megtértek volna és 
szelídek lennének mint a bárány. Emberek, hát nem ég az 
arcotok a szégyentől, hogy titeket már közel kétezer esztendeje 
hív Jézus és mégsem hallgattok reá ? Ja j, hát mi emberek még 
a fenevadaknál is utolsóbbak lettünk? Hát nem örök szégye
nünk-e nékünk, hogy az emberi elme képes szárnyat adni a 
rádió hullámain a hangnak, letudja győzni gépmadarak szárnyán 
az időt és a tért, de nem képes felismerni, hogy a világválság
ból egyetlen kivezető út van: úrrá tenni a világ felett Jézust ? 
Egyik világkonferencia a másikat éri, a világ vak vezetői hol 
itt, hol ott dugják össze a fejüket tanácskozásra, s míg a vak 
és ostoba vezetők kétségbeesetten tördelik kezüket, lázongó 
indulatok poklává válik az éhezők millióinak a szíve, a nyomor
gók szélhámosoktól és gonosztevőktől s a gyűlölet tűzétől várnak 
jobb világot, de azt, hogy a világ bajaira egyetlen orvosság 
van, beengedni a világba a kitagadott Krisztust, se lent, se fönt.
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nem ismeri fel senki sem. Minek nevezzem ezt? Ostobaságnak? 
Gonoszságnak? Bűnnek? Meg se mondhatom. De azt tudom, 
hogyha az emberiségnek önérzete volna, ezt a szégyenteljes, 
gyalázatos állapotot nem tűrné tovább, hanem igaz bűnbánattal, 
megtérő szívvel borulna a megcsúfolt Jézus lába elé.

A megfordított ádvent azonban végül mégis arra tanít, 
hogy ennek a nyomorult világnak még van reménysége. Van 
reménysége azért, mert Jézus Krisztus eddig nem jöhetett ugyan 
be a világba, de be akar jönni. Jézus még vár a világra. Ha 
a világ Jézust már királlyá tette volna, ha Európa valóban ke
resztyén volna és úgy jutott volna mégis a lejtőre, akkor joggal 
mondhatnánk, hogy nincs már reménységünk. De Jézust még 
ezután kell megtalálnunk, Jézus uralma még ezután jön el, az 
igazi keresztyénség erőpróbája csak ezután következik, tehát 
van még reménységünk. Ébredjetek fel 1 Egy látszatkeresztyén- 
ség, egy hazug keresztyénség, egy pogány keresztyénség meg
csalt titeket I Még ezután kell magunkhoz bocsátani és királlyá 
koronázni a vérző Krisztust!

Sötét bánya mélyén beomlott a tárna. A bennszorult sze
rencsétlen munkásoknak elfogyott az élelmük és fogytán a le
vegőjük. Sokan már eszméletlenül hevernek; sokan kétségbe
esésükben öngyilkosságra gondolnak, hogy meggyorsítsák az. 
úgyis biztosan bekövetkező halált; sokan tompa közönnyel ülnek 
és mereven néznek maguk elé, nem törődve többé semmivel,, 
hiszen úgyis mindennek vége. A borzalmas élő sírban valaki 
a tárna falához szorítja a fülét. Egyszerre diadalmas sugár csil
lan a szemében és örömtől reszkető hangon kiáltja: „Testvérek, 
eszméljetek! Testvérek, reménykedjetek! Van még szabadulásí 
Odakünn fúrják, odakiinn döngetik a tárnát!* — Egy eleven 
sírbolt, beomlott tárna ez a világ, tele borzalommal és tele két
ségbeesett csüggedéssel. Én odaszorítom fülemet a beomlott tárna 
falához, örömre gyűl a szívem és boldogan kiáltom: Testvérek,, 
ébredjetek! Testvérek, reménykedjetek! Ott túl, a láthatatlan, 
de igazi világ oldaláról fúrják, döngetik a tárna falát! Van még 
szabadulás, mert Jézus még bízik, Jézus még vár!

Bélák János
gércei lelkész.

Mindent Jézusért!
Advent IV. vasárnapján.

Ján. 3, 25—35.

Meghatottan állok ezen a szent helyen, abban a templom
ban, ahol egykor egyházunk oly vezéralakjai hirdették az igét, 
mint Haubner és Karsay, ahol évtizedeken át oly lelkesen állott 
őrt az a két férfiú, akiket a nyugalom napjaiban is köztisztelet 
vesz körül; ahol a jelenben az Úrnak nagy adományokkal meg
áldott szolgái osztogatják az élet kenyerét. Az elhunytakra gon-
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dolnom kötelez a hálás megemlékezés, az élőkhöz a szeretet és 
tisztelet kötelékei fűznek. De itt csak szerény helye lehet a 
személyes megemlékezésnek. Itt egy névnek kell ragyognia, 
egynek dicsőségét kell mindenek felett keresnünk és hirdetnünk, 
és ez Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
És ebben az ádvent prófétája, Keresztelő János, mutatja meg 
az utat. Magáról és az emberekről elterelve a figyelmet, Jézusra 
mutatva, egész életének alapgondolatát, hivatásának tartalmát 
abba a hattyúdalszerű szóba foglalja össze: „Neki növekednie 
kell, nekem pedig alább szállanom". — A mi ádventi ünneplé
sünk is csak akkor éri el a célját, sőt a mi egész életünk is 
csak akkor válik igazán tartalmassá, magunkra nézve boldoggá, 
embertársainkra nézve áldottá, ha Keresztelő János életelve 
tölti el szívünket. Foglaljuk össze ebbe a szóba:

Mindent Jézusért!
Ez I. az igazi hivatás,

II. az igazi öröm,
III. az igazi áldás.

I. „Vetekedés támada — mondja szenlleckénk — a János 
tanítványai és a judaeaiak között a mosakodás felől és ménének 
Jánoshoz és mondának neki: „Mester, aki veled vala a Jordá
non túl, akiről te bizonyságot tettél, ime az keresztel és hozzá 
megy mindenki". A keresztelés jogára vonatkozik ez a vita. 
Van-e joga Jézusnak keresztelni? Nem rontja-e le János tekin
télyét éppen Jézus, akiről oly határozott és fenséges bizonyságot 
telt? — És János felel: „Az ember semmit sem vehet, hanem 
ha a mennyből adatott neki. Ti magatok vagytok bizonyságaim, 
hogy megmondottam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem, hogy 
ő előtte küldettem el“. János szívétől távol van minden irigy
ség. Miért ? Mert ismeri hivatását. Ha ennek eleget tehet, többet 
nem keres. Ez a hivatása: Jézus utjának egyengetése, semmi 
más. Mindent Jézusért!

Isten rendelte ezt így. Sem János, sem Jézus nem maga 
szabta meg az utat, amelyen jármok kell, hanem sz Isten. Ez 
teszi János lépteit oly biztossá, egész föllépését oly határozottá. 
Ezért nem ingatta meg a dicsőség szele, amely egykor körül 
zúgta. Ezért nem hat rá a kétkedő bírálat, amelyet hallani kény
telen. „Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom!“ 
Mint ahogy a hajnalcsillag elhalványul, ha fölkel a nap, amely
nek fényét köszönhette, úgy visszalép a próféta, ha eljön az, 
aki a prófécia teljesedése. Hiszen ezt várta János, ezért élt!

Lehet-e ennél szebb hivatás? És nem ez-e a mi hivatá
sunk is?  Lelkésztestvéreim! Ez a mi hivatásunk. Utegyengetői 
vagyunk a Krisztusnak, Kiáltónak szava vagyunk a pusztában : 

Emberek, készüljetek 
S jól meggondoljátok,
Jézust, ki jő értetek,
Mikép fogadjatok 1
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Szavunk, példánk, lelkipásztori munkánk, imádkozásunk, 
•tanulásunk, tapasztalatunk, gondunk és küzdelmünk mind-mind 
egyet kell, hogy hirdessen: a Krisztust. Neki növekednie kell, 
nekünk alább szállanunk. Mindig alább, hogy mi mindig kiseb
bek legyünk, Jézus pedig mindig nagyobb, hogy a mi szegény 
személyünket már senkise lássa, hanem csak Jézust, hogy éle
tünk nyomán a ránkbizott lelkek elmondhassák róla: „Uram, 
kihez mennénk? Örök életnek beszéde vagyon nálad és mi 
elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten
nek fia*. Egyházunk tudósai, a jövendő lelkipásztorok nevelői, 
ez a ti hivatástok: Jézus képének minél tökéletesebb kiábrázo
lása a hit mélyéből, a tudomány minden eszközével. Egyházunk 
vezetői, tanácsosai és képviselői, akikre ezer szem néz, ez a 
hivatástok: kicsinnyé lenni a kicsinyek között, hogy nagy legyen 
és nagy maradjon előttük a Krisztus. Ti szülők, akik aggódva 
gondoltok gyermekeitek jövőjére ebben a lelkeket könyörtelenül 
tépdeső korban, ez a ti hivatástok: mutassátok meg nekik a 
Krisztust s a legjobb örökséget hagytátok rájuk. Testvéreim, 
keresztyének, ez mindnyájunknak hivatása, ha valóban Krisztus 
népe akarunk lenni: hirdesse életünk a Krisztust.

De ha ez így van, akkor mindnyájunknak alább kell szál
lanunk. Le kell szállanunk az ú. n. modernség képzelt magas- 
latairól s nem szabad a csalárd közvélemény bálványa előtt 
tömjéneznünk. Le kell szállanunk arról az ingatag alapról, me
lyet képzelt erényeinkből építettünk magunknak. Be kell valla
nunk : vétkeztünk, hogy oly vakok, oly bátortalanok, oly hálát
lanok voltunk az iránt, aki bűneinkért életét áldozá. Nemet kell 
mondanunk a bűnnek gondolatban, szóban és cselekedetben és 
igent a Krisztusnak, aki megtérést és új életet követel. Hadd 
hallja tőlünk, ifjaktól és öregektől újra a világ: Jézus m ais az 
egyetlen, aki a léleknek békességet, az életnek való értéket, a 
halálból feltámadást ád!

Ez a hivatás kitölti az egész életet. Ha telnek az évek, 
hanyatlik a duzzadó erő, ha a cselekvést a kénytelen nyugalom, 
a munkát a szenvedés, a mások szerelő gondozására utaltság 
váltja fel: akkor is ragyoghat még életünkből a Krisztus és a 
Krisztusban szenvedőnek példája, tűrése, hálás szeretete még 
akkor is hat és áldást terjeszt. Mindent Jézusért és Jézussal, — 
ez a hivatás csak a szív utolsó dobbanásával ér véget ezen 
a földön 1

II. Ez a szent hivatás biztosítja számunkra az igazi örö
möt is.

Öröm 1 Szabad-e, lehet-e még örömöt emlegetnünk, mikor 
az élet ezer gondja oly szomorúvá teszi jelenünket s jövőnk 
bizonytalansága elfagyasztja örömünk bimbait ? Hány ezer csa
lád asztalánál ül ott az élet gondja! A fájdalmas nappalokat 
az álmatlan éjszakák követik; mert a gond ott ólálkodik és el
riasztja a jótékony álmot. Panasz panaszra kél és az aggódó 
kérdésre nem jön biztató felelet. És mégis van öröme még az
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Szavunk, példánk, lelkipásztori munkánk, imádkozásunk, 
tanulásunk, tapasztalatunk, gondunk és küzdelmünk mind-mind 
egyet kell, hogy hirdessen: a Krisztust. Neki növekednie kell, 
nekünk alább szállanunk. Mindig alább, hogy mi mindig kiseb
bek legyünk, Jézus pedig mindig nagyobb, hogy a mi szegény 
személyünket már senkise lássa, hanem csak Jézust, hogy éle
tünk nyomán a ránkbizott lelkek elmondhassák róla: „Uram, 
kihez mennénk? Örök életnek beszéde vagyon nálad és mi 
elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten
nek fia“. Egyházunk tudósai, a jövendő lelkipásztorok nevelői, 
ez a ti hivatástok: Jézus képének minél tökéletesebb kiábrázo
lása a hit mélyéből, a tudomány minden eszközével. Egyházunk 
vezetői, tanácsosai és képviselői, akikre ezer szem néz, ez a 
hivatástok: kicsinnyé lenni a kicsinyek között, hogy nagy legyen 
és nagy maradjon előttük a Krisztus. Ti szülők, akik aggódva 
gondoltok gyermekeitek jövőjére ebben a lelkeket könyörtelenül 
tépdeső korban, ez a ti hivatástok: mutassátok meg nekik a 
Krisztust s a legjobb örökséget hagytátok rájuk. Testvéreim, 
keresztyének, ez mindnyájunknak hivatása, ha valóban Krisztus 
népe akarunk lenni: hirdesse életünk a Krisztust.

De ha ez így van, akkor mindnyájunknak alább kell szál
lanunk. Le kell szállanunk az ú. n. modernség képzelt magas- 
latairól s nem szabad a csalárd közvélemény bálványa előtt 
tömjéneznünk. Le kell szállanunk arról az ingatag alapról, me
lyet képzelt erényeinkből építettünk magunknak. Be kell valla
nunk : vétkeztünk, hogy oly vakok, oly bátortalanok, oly hálát
lanok voltunk az iránt, aki bűneinkért életét áldozá. Nemet kell 
mondanunk a bűnnek gondolatban, szóban és cselekedetben és 
igent a Krisztusnak, aki megtérést és új életet követel. Hadd 
hallja tőlünk, ifjaktól és öregektől újra a világ: Jézus m ais az 
egyetlen, aki a léleknek békességet, az életnek való értéket, a 
halálból feltámadást ád!

Ez a hivatás kitölti az egész életet. Ha telnek az évek, 
hanyatlik a duzzadó erő, ha a cselekvést a kénytelen nyugalom, 
a munkát a szenvedés, a mások szerelő gondozására utaltság 
váltja fe l: akkor is ragyoghat még életünkből a Krisztus és a 
Krisztusban szenvedőnek példája, tűrése, hálás szeretete még 
akkor is hat és áldást terjeszt. Mindent Jézusért és Jézussal, — 
ez a hivatás csak a szív utolsó dobbanásával ér véget ezen 
a földön!

II. Ez a szent hivatás biztosítja számunkra az igazi örö
möt is.

Öröm! Szabad-e, lehet-e még örömöt emlegetnünk, mikor 
az élet ezer gondja oly szomorúvá teszi jelenünket s jövőnk 
bizonytalansága elfagyasztja örömünk bimbait? Hány ezer csa
lád asztalánál ül ott az élet gondja! A fájdalmas nappalokat 
az álmatlan éjszakák követik; mert a gond ott ólálkodik és el
riasztja a jótékony álmot. Panasz panaszra kél és az aggódó 
kérdésre nem jön biztató felelet. És mégis van öröme még az
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Úr népének. Nem kell kölcsön kérnünk a világtól, amely a ne
héz időket meghazudtolni akarva a gyönyör mámorába fojtja 
gondját, hogy annál keserűbb legyen az utolsó csepp, a kijó
zanodás.

Az öröm azé, aki a Jézusé, azé, akinek életelve: mindent 
Jézusért.

Óh mily mnghatóan ragyog felénk ez az öröm Keresztelő 
János szavaiból: „Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény 
barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőle
gény szavának. Ez az én örömöm immár betelt*. A vőlegény 
Jézus; a jegyese a megtértek serege, a hívők gyülekezete. A 
vőlegény itt van, szava zeng, szaván új élet fakad, a lelkek 
ünnepelnek, mert megtalálták, akit epeidve vártak. Nem ezt 
akarta-e Keresztelő János? Most ez az öröme betelt. Boldog,, 
hogy akinek útját egyengette, most maga indul el diadalmas 
utján.

Ezt az örömöt érzi ma is mindenki, akinek Jézus mindene.. 
Nem ábránd ez, hanem valóság. Testvéreim, ismeritek-e ezt az. 
örömöt? Nehéz időt élünk, de ez is az Urnák ideje; mert kö
zöttünk van és munkálkodik. Minden szomorú hitetlenség mel
lett szaporodik az Istent keresők száma, biztatólag intenek az 
ébredező hit jelenségei. Nem a hit kudarcának, hanem a hit 
próbájának a kora ez ; az a kor, amelyben ki kell tűnnie, ki a 
Krisztusé és ki nem; az a kor, amelyben a hívőnek igazán 
hívőnek kell lenni. Aki ma Krisztusról vallást tesz, az tudja, 
miért teszi. Hiszen nem jár érte hozsánna. És mégis keresik az 
Urat, mégis vallást tesznek róla. Nem kell-e ennek örülnünk?

örüljünk testvéreim, hogy közöttünk az Úr és hallani kez
dik ismét szava zengését. Örüljünk, mért hatalma nem csökkent. 
Érezzük, tapasztaljuk ezt magunkon, családunkon, ha befogadjuk 
és követjük életadó beszédét.

Ez az öröm a legnagyobb szenvedés közepette sem ham
vad e l ; csak mélyül és diadalmasabb lesz. Látom azt a szenvedő 
hívemet, aki éveken át hordta a sorvasztó betegség keresztjét. 
Egyszer így szólt hozzám : „Rilkén látogat meg egy.egy ismerő
söm. S ha jönnek, akkor is csak sajnálni tudnak. Pedig én nem 
érzem, hogy engem sajnálni kell. Most tudom, ki az én Meg
váltóm. Betegségemben gazdagabbá lettem.* Ezzel a falon függő 
képre mutatott, azon a 73. zsoltár e mondatának német kezdő 
szava volt: „De én mindenkor veled vagyok, Te fogod az én 
jobb kezemet*. Arcán az öröm derűje ragyogott, örvendett, mert 
ismerte Üdvözítőjét, s ez az öröm volt erőssége. — Öröm marad 
örök osztályrésze annak, akinek Jézus mindene.

III. Ezek után nem kell már bizonyítanom, hogy az ilyen 
életet áldás kiséri és belőle áldás fakad.

Áldás fakadt Keresztelő János életéből. A lelkek az ő nyo
mán megtalálták Üdvözítőjüket és az Üdvözítőn csüngő élet ha
tott, épített, alkotott, az óvilág romjain új világot teremtett. Ezt 
Keresztelő János készítette elő. Ezért nem tudunk elmenni mel
lette soha, ha ádventet ünnepelünk.
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No is menjünk el mellette, hanem álljunk meg előtte és 
figyeljünk rá, aki nyílegyenesen Jézusra mutat, Jézusra mint 
üdvünk fejedelmére. Kövessük útmutatását, menjünk Jézushoz 
és maradjunk Jézusnál. Próbáld csak meg testvérem. Kezdd a 
napodat Jézussal. Reggel minden gond és nyomasztó érzés oda
tolakodik lelked elé s nem bírsz vele, leverten lépsz tieid közé, 
csüggedten indulsz munkádra. Csoda-e, hogy borús és áldatlan 
lesz az a nap? Kezdd Jézussal abban a nagy fölemelő hitben, 
hogy az övé vagy s látni fogod, hogy minden ilyen napodon 
áldás lesz, ha más nem, az az áldás, hogy nyugodt maradsz, 
házad népét, barátaidat, munkatársaidat szeretettel köszöntőd, 
munkádba erőt és örömöt viszel. És nem ez a titka minden 
egyéb áldásnak is, amit vársz?

így áldozzuk oda életünket mindennap az Úrnak. Szálljunk 
alá. hogy ő emelkedjék és növekedjék. Növekedjék szívünkben, 
családunkban, hivatásunkban. Mennél többen lesznek azok, akik
ben a Krisztus él, mennél több családban uralkodik a Krisztus, 
annál közelebb lesz a társadalom, a népek megújulása, a ro
mokból új élet fakadása.

.adventét ünneplő, karácsonyra készülő testvéreim, lehet-e 
ennél szebb hivatás, boldogítóbb öröm, mélyrehatóbb és mara
dandóbb áldás? Ezért érdemes élni. Ámen.

Pröhle Henrik
pozsonyi lelkész.

Egy gyermek születik nékünk. . .
Karácsony estéjén.*)

1. Az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! 
Ámen.

2. Énekeljük e l: 150. ének 1—4. versét.

3. Boruljunk le a mindenható ór kegyelmes Isten előtt s 
lélekben és igazságban imádkozzunk hozzá ekképen:

Jó Isten, mennyei szent Atyánk! Hálával emlékezünk meg 
e csendes estéli órában irántunk való könyörülő szeretetedről 
és végetlen kegyelmedről, melynek zálogául a Te egyszülött 
Fiadat küldötted el hozzánk. Dicséret és dicsőség Néked egek
nek Királya, ki a prófétáidnak tett évezredes Ígéretet betöltötted 
s a bűn és halál sötét, vigasztalan éjjele után felhoztad az em
beriség egére a Jézus Krisztusban fénylő napodat, hogy lenne 
általa idelent a földön élet és világosság. Kérünk, gyújts előt
tünk is világosságot; abból a fényözönből, mely Bethlehem 
fölött vagy kétezer évvel ezelőtt felragyogott, hints egy sugárt 
a mi lelkünkre is, hogy oszlassa el abban a bűnnek és hitet-

* Az itt közölt három karácsonyi elmélkedés mutatvány Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkésznek házi áhítatra szánt Postilla-beszédgyűiteményéből.
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lenségnek sivár éjszakáját. Ihlesd meg érzelmeinket és akara
tunkat, hogy a Megtartóról szóló örömmel és nevednek dicsére
tével beteljesedvén méltóképen szentelhessük meg Üdvözítőnk 
születésének áldott ünnepét. Ámen.

4. Olvassuk el és hallgassuk meg ezen mi karácsonyesti 
elmélkedésünk alapjául szolgáló szentigéket:

Ézsaiás 9, 2—7.
Ézsaiást nem ok nélkül nevezték el az Ótestámentom evan

gélistájának. Ez a görög eredetű szó: evangéliom, magyarul 
annyit jelent, mint örömhír; evangélista pedig: örömhírmondó. 
Teljesen ráillik Ézsaiásra. Mert az Ótestámentomnak írói közül 
ő hirdeti a legvilágosabban és leghatározottabban a Jesse gyö
keréből származó vesszőszál, a Dávid fia által való megváltás
nak evangéliomát. Mielőtt Bethlehem mezőit elözönlené Isten 
dicsőségének karácsonyi fénye, prófétai lélekkel ő már a mesz- 
sze-múltból előre látja azt a sötétségben kigyuló világosságot, 
mely a halál árnyékának völgyében ülők felett felragyog; és 
mielőtt a karácsonyi angyalok ajkán felcsendülne a Megtartó 
születéséről szóló boldog örömhír, ő már nyolcszáz évvel előbb 
hirdeti: Egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk...

Az a próféta által megjövendölt gyermek a záloga, köz
pontja és tartalma a mi karácsonyi örömünknek. Az egyes aján
déktárgyak, kedveskedések, a családtagoknak az ünnepre való 
egybesereglése, a díszesebb, vagy éppen ez alkalomra kapott 
ruha, a válogatottabb ételek, — mind csak keret. Bármennyi 
melegség sugározzák ki belőlük s bármennyi fény áradjon le 
róluk, de mégis csak keret ahhoz a képhez, melyet a próféta 
rajzol s mely a Jézus születéséről szóló evangéliomokból elénk 
tárul. Kis gyermekek akárhányszor jobban örülnek a cifra papi
rosnak, melybe az ajándék csomagolva van, mint magának az 
ajándéknak; akadnak felnőttek is, akik valamely képnek a rá
máját többre becsülik, magánál a képnél: így tesznek azok is, 
akik a karácsony kedves külsőségei közt annak igazi lényegéről, 
Istennek a gyermek Jézusban nekünk adott legnagyobb kará
csonyi ajándékáról megfeledkeznek. — Valahol keresztelőre jöt
tek össze a rokonok, jóbarátok, ismerősök. Jól érezték magukat: 
egész dinom-dánornba csapott a paszita; teljesen megfeledkezvén 
az ünneplés tárgyáról. A nagy vígság közepett egyiküknek végre 
eszébe jut, hogy hát az újszülöttet is meg kellene tekinteni. 
Keresik; s ágyacskájában holtan találnak rá. Megfulladt szegény 
a gondatlan vendégeknek ráhányt felső ruhái alatt. . .  Különös
nek és szinte hihetetlennek tetszik ekkora felületesség és köny- 
nyelműség. De a gyermek Jézussal sajnos, igen sokan így van
nak : ünneplésük csupa külsőségben merül ki s karácsonyi örö
mük beleiül a világiasságba.

A próféta az általa megjövendölt gyermek születése feletti 
örömének az okát is megjelöli, amikor megmondja, hogy ki is 
lesz tulajdonképen ez a gyermek. „Hívják nevét csodálatosnak®.
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Úgy van! Csodálatos volt már a világra jövése. Csodálatosak 
azok a jelenségek, melyek születését kisérik: Isten dicsőségének 
az a fénye, mely körülveszi az égi seregeket s beragyogja Beth- 
lehem sötét pusztaságait; az angyali híradás; a napkeleti böl
cseket vezető csillag. De mind ennél csodálatosabb maga a 
lényeg: az, hogy az Isten emberré lett s a dicsőség királya 
szolgai formát vett magára; hogy a szűz a Szentiélektől fogant 
és fiat szült. Amint a kezdet, ép olyan csodálatos a vég i s : az 
Isten Fiának e földről való távozása, mennybemenetele. Csodá
latos maga a személye: az a szelídség és könyörület, mellyel 
lehajol a kicsinyekhez s a szenvedőkhöz; az a szeretet, mellyel 
a keresztfán magát feláldozza; az a képmutatás nélküli alázat, 
tisztaság, szentség, melyhez hasonlót az emberiség kétezer éves 
története nem tud még egyet felmutatni. Csodálatos a tanítása, 
melynek egyszerűségét megérti a legközönségesebb, tanulatlan 
elme; s melynek bölcseségét, mélységét és magasságát nem 
haladja felül a legnagyobb, legkiválóbb lángész. És csodálatos 
egész életműködése: ott Palesztinában hajdan testben, mikor 
mindenütt csodák támadnak a nyomában s az óta is közöttünk 
lélekben; az ige és a szentségek, melyek által ma is állandóan 
velünk van. Akármily szempontból nézzük, akármely oldalról 
tekintsük, csak azt vagyunk kénytelenek vallani róla a Benne 
megtestesült isteni kegyelmen örvendező zsoltárköltővel: „Cso
dálatos ez a mi szemeink előtt* (Zsolt. 118, 23).

A másik, lényegét kifejező neve: „tanácsos*. Azt szokták 
mondani: „A jó tanács aranyat ér“. Különösen pedig a nehéz 
időkben felbecsülhetetlen a jó tanács értéke; mikor az emberre 
rászakad a nyomorúság s nem tudja, hova forduljon, merre 
keresse a szabadulást. Mikor az előtte álló, sok felé ágazó út 
közül nem tudja, hogy melyiken induljon. Ma ilyen tanácstalan
ságban élünk. A népek és nemzetek vezetői keresik, kutatják 
a nyomasztó világválságból kivezető utat, a boldogulásnak esz
közeit és módjait, összeülnek, tanácskoznak; de eredményre 
nem jutnak. Nem is fognak jutni mindaddig, míg tanácsért az 
egyetlen igaz tanácsoshoz, ahhoz az újszülött bethlehemi gyer
mekhez nem fordulnak. — De egyéni viszonyainkban is Ő a 
legjobb, legbölcsebb tanácsadó. A véges, korlátolt emberi ész 
elé az élet annyi nehéz, megfejthetetlen kérdést állít, hogy eliga
zodni köztük nem képes. A szenvedésekkel, csapásokkal szem
ben meg éppen megzavarodunk; leverten, csüggedten, tanács
talanul állunk. Csak tapogatódzunk, botorkálunk a sötétben. 
Ebben a sötétségben Jézus igéje gyújt világosságot számunkra. 
Őrá mindenkor bátran hagyatkozhatunk: az Ő tanácsában soha 
nem csalódunk. Ha eleinte sokszor tán érthetetlennek látszik is 
is az előttünk, de végeredményben mindig csak javunkra válik. 
Kövessük azért habozás, ellenmondás nélkül a tanácsát; bízha
tunk benne föltétlenül!

Annak a gyermeknek a nevét Ézsaiásként hívják továbbá 
„erős Istennek*. Ismét egy olyan vonása, tulajdonsága, melyre
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nagy szükségünk van. Mi az életküzdelmek között a legtöbbször 
gyöngének bizonyulunk; mikor a tapasztalás szerint még az 
erősek is megíántorodván elesnek. Különösen pedig amaz ős
ellenséggel, a bűnnel való harcban vagyunk képtelenek meg- 
állani. Mert még ha meg is van bennünk az akarás, de a jó  
véghezvitelére hiányzik az erőnk. Mindenütt kisértések környé
keznek; a Sátán napról-napra megújítja ellenünk támadásait. 
A számunkra vetett csapdát, hogy annál könnyebben tőrbe ejt
sen, eltakarja a hízelgésnek virágaival, az Ígéretek rózsáival; 
aminek következtében rendszerint csak akkor vesszük észre, 
hogy lépre csalt, mikor már — mint a légy a pók hálójában — 
tehetetlenül vergődünk fojtogató, hináros karjai közt. Az apos
tolnak a sóhaja hányszor zokog fel a mi keblünkből is : „Óh 
én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak 
testéből ?“ (Róm. 7, 24). Senki más. mint az az erős Isten, akiről 
a próféta jövendöl. Mert igaza van Luthernek: „Erőnk magában 
mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; De küzd velünk a hős 
vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisz
tus az, Isten szent Fia". Az a Fiú, ki ma születetett nékünk. 
öleljük hát magunkhoz, hogy Általa a Benne megjelent s bűnön, 
halálon győzelmeskedő isteni erőnek mi is a birtokába jussunk.

„Örökkévalóság Atyja", — olvassuk még róla a szentigék
ben. Isten örökkévaló, vagyis mindig ugyanaz; és pedig: Atya. 
Az volt már a teremtés hajnalán, ki jóságának és szeretetének 
minden jelével halmozta el a képére teremtett embert. De ezt 
az isteni képmást a bűn elhomályosította az emberen s a kö
vetkezménye az lett, hogy azontúl másnak látta az Istent. Ha 
sötét szemüveget teszünk fel, sötétnek, komornak látjuk az egész 
környező világot. A bűn ilyen sötétséget vont az ember szemei 
elé, melyen keresztül nem ismerte fel többé az Istennek igazi 
lényegét, atyai orcáját. Az áldozati oltárok gomolygó füstjei 
közül már csak egy haragos, összeráncolt homlokú arc mered 
le a zsidókra, melytől annyira féltek, rettegtek, hogy hitük sze
rint az abba való tekintés a halált jelentette számukra (II. Móz. 
33, 20; Bir. 13, 22). Szomorú, megsiratni való annak az árvának 
a sorsa, akit nem simogat végig puha, gyöngéd szülei kéz; aki
nek a szemeiből alápergő könnyeket nem csókolja le édesanyai 
szeretet; aki a téli hidegben kitaszított idegenként jár házról 
házra, ajtóról ajtóra s nincs senki, akihez hozzá simulva elmond
hatná: „Apám!" Ez volt az emberiség sorsa Krisztus születése 
előtt. De aztán a bethlehemi éjszakát beragyogó karácsonyi fény 
rávilágított Istennek eredeti, szelíd, jóságos arcára; mert abban 
az újszülött gyermekben mutatta meg Isten hozzánk való atyai 
szeretetének a teljességét. Mint az apostol mondja: „Általa 
kiáltjuk, általa van jogunk Istenhez azzal a gyönyörű szóval 
fordulni: Abba, Atyám!" (Róm. 8, 15). S mivel Ő örökkévaló
ság Atyja, nyugodtan nézhetünk a jövő elé is ; bátran lépjük át 
a küszöbön levő évforduló határát, bátran vágunk neki az új
esztendő bizonytalanságának: mert a karácsony azt hirdeti, hogy



szerető Atyánk van nekünk odafenn; hogy egy jóságos édes
atya fogja a kezünket s vezeti életünk vándorutján a lábainkat. 
Áldott karácsony és áldott kis gyermek, ki ezzel a hittel és 
bizalommal töltőd be a szívünket!

„Békesség fejedelmének* nevezi Őt végül a próféta. Az 
évszázadokkal előbb elhangzott jövendölés karácsonykor telje
sült; angyalok zengik: „Békesség e földön*. S valóban abban 
a nekünk adott gyermekben Istennek a bűnös emberiség iránt 
megengesztelt békessége szállt alá e földre. De békét hoz Ő az 
embereknek egymás ellen való harcaiba is. Ahol reá hallgatnak, 
ahol Őt követik: ott megszűnnek a társadalmat részekre, osztá
lyokra különítő ellentétek; ott az ütésre kész, ökölbe szorított 
markok baráti kézfogásra egymásba simulnak; ott a népek és 
nemzetek fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig 
sarlókká (Mik. 4, 3). Ott a háború gyilkos, öldöklő szerszámai
ból békés munkaeszközök: a szeretetnek, haladásnak, boldog
ságnak az eszközei lesznek. Mert az által a bethlehemi újszülött 
által felismerik az emberek Istenben a közös Atyát s mint egy 
Atyának a gyermekeiben meglátják majd egymásban a testvért...

Milyen messze vagyunk még ettől az időtől! Jö jj azért Te 
csodálatos gyermek, karácsony ünnepén szüless meg a mi szí
vünkben is és szüless meg az egész emberiség szívében; s tégy 
csodát köztünk: a prófétai jóslást valósítsd meg rajtunk! Ámen.

5. Az Isten szentigéjének a hallgatása után boruljunk 
le újból a mindenható és kegyelmes Isten előtt s lélekben és 
igazságban imádkozzunk hozzá eképen:

Mi Urunk, istenünk! Betölt az Ígéret, betölt. Ami után 
millió meg millió szív vágyakozott, amiről a szent atyák álmo
doztak s prófétáknak serege jövendőit: a lélek mélyén sóvárgó 
epedő reménység valóra vált. A sötétségben járó nép előtt, mely 
félve tekintett maga körül s remegve, aggódva nézett fölfelé: 
mikor gyúl ki egy csillag, mely fényt derítsen a nagy éjszakára, 
— felragyogott a Te csodás világosságod: s a halál árnyékában 
ülők boldog örvendezéssel vigadoztak szabadulásuknak. Álmél- 
kodással emeljük fel szemeinket mi is a magasba; s a lelkünk 
önfeledt boldogsággal hallja a megnyilatkozott egekből aláhangzó 
angyali híradást a Megtartó születéséről. Visszhangul a mi aj
kunkon is magasztaló ének zendül: Áldott legyen az Isten, ki 
megáldott minket minden lelki áldással a Krisztus Jézusban; 
és áldott legyen a Fiú, kiben Istennek valamennyi Ígérete tel
jesedést nyert.

Könyörgünk Hozzád Isten egyszülötte, jö jj, térj be mihoz- 
zánk. Amikor az élet nehézségei reánk zúdulnak s tanácsokban 
való megfogyatkozásnak miatta kétség és szorongás tépi a keb
lünket. óh állj mellénk örök bölcseségü tanácsoddal. Gyönge- 
ségünkben légy a mi erősségünk; a bűn ellen való harcunkban 
győzelemre segítőnk. Ha a lelkünk fájdalomban ég, ha szenve
dés és keserűség bánt, mutass fel az égre, arra a jóságos Atyára, 
aki dorgálások és ostorozások által nevel minket a maga gyer-
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mekeivé. Szívünknek nyugtalanságát csendesítsd le ; s hozz 
békességet erre a békétlen, egymást megérteni nem tudó és nem 
akaró világra. Óh légy nekünk minden mindenekben. Ámen.

6. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb.
7. A Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretető 

és a Szentléleknek közössége legyen mi velünk mindnyájunk
kal. Ámen.

8. Befejezésül énekeljük e l: 150. ének, 5. versét.

Született néktek ma a Megtartó!
Karácsony I. ünnepén.

1. Az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. 
Ámen.

2. Énekeljük el: 139. ének 1—5. versét.

3. Boruljunk le a mindenható és kegyelmes Isten előtt s 
lélekben és igazságban imádkozzunk hozzá eképen:

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és 
vigadjunk ezen. örvendezzünk a mi szabadításunk Istenének, 
ki úgy szerette e bűnös világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adá 
váltságul érette, hogy minden, valaki Őbenne hiszen, el ne 
vesszen, hanem örökéletet vegyen. Boldog reménységünk, mely- 
lyel a mi megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjele
nését vártuk, ime beteljesült. A nagy közbevetést, mely bűneink 
miatt köztünk és közötted volt, megszüntette Atyánk a Te vé- 
getlen irgalmad. Szívünknek nyugtalanságát és aggodalmát le
csendesítette üdvözítő kegyelmed érzése. Félelem és rettegés 
nélkül emeljük immár égre a szemeinket, mert a karácsonyi 
fényárban szelíd, jóságos atyai arcot látunk ott, mely a bocsánat 
és megengesztelődés szivárványos mosolyával tekint le reánk. 
A Te hozzánk alászálló csodás szeretetednek a tűzében tisztítsd 
meg kérünk a mi lelkünket minden bűntől és hamisságtól, hogy 
szent Fiadnak a születése új életnek a kezdete lehessen ránk 
nézve is. Ámen.

4. Olvassuk el és hallgassuk meg illő áhítattal és figye
lemmel a mai napra — karácsony I. ünnepére — rendelt levél
beli szentigéket:

Titus 2, 11—15.
A kegyelem Istene tegye áldotta ránk nézve az ő  szent

igéjének hallgatását és megtartását. Ámen.
5. Most pedig ez ünnepi alkalommal a Krisztus anyaszent- 

egyházához való tartozásunk kifejezéséül tegyünk vallást a mi 
evangélikus keresztyén hitünkről s mondjuk el közösen az. 
apostoli hitvallást:
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Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és 
földnek teremtőjében. — Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egy
szülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentiélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meg- 
feszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a poklokra, har
madnapon feltámadott halottaiból, fölment a mennyekbe, ott ül 
Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljő Ítélni 
élőket és holtakat. — Hiszek a Szentiélekben; egy keresztyén 
Anyaszentegyházat; szenteknek közösségét; bűnöknek bocsá
natát; testnek feltámadását és az örök életet. Ámen.

6. Énekeljük e l: 135. ének 1—2. versét.
7. Olvassuk el és hallgassuk meg illő áhítattal és figye

lemmel a mai napra — karácsony I. ünnepére — rendelt s ezen 
mai elmélkedésünk alapjául szolgáló evangéliomi szentigéket:

Lukács 2, 1—14.
„.Ne féljetek!* Ezekkel a szavakkal köszönté az Urnák 

dicsőségétől körülvett angyal a bethlehemi pásztorokat amaz 
első karácsony éjjelén. Mert azok a szegény, egyszerű pásztorok 
— mint szent leckénk mondja — nagy félelemmel megfélemlé- 
nek, mikor látták a megnyilatkozott egeket s az őket körül 
sugárzó csodás fényességet. A sötétben járónak, mikor egyszerre 
csak váratlanul s hirtelen vakító világosság lobban fel előtte, 
legelső érzése a döbbenet, az ijedtség. Akkor pedig sötétség 
uralkodott; vak sötétség nemcsak a betlehemi mezők felett, 
hanem az emberi szívekben is. A bűnnek sötétsége, éjszakája. 
Kétszeres sötétség, kétszeres ok a félelemre. Félelem a termé
szeti sötétségben támadt rendkívüli világosság miatt és félelem 
a lelkek sötétségében gyűlt égi fény miatt. Az Isten közel-léte 
érzetének a bűnösségből folyó szorongató félelme. Ezt a félelmet 
érezte már Ádám, mikor az őt kereső Istennek azt mondá: 
„Szavadat haliám a kertben és megfélemlém*. Az első bűnnek 
elkövetése óta ezt a félelmet érezzük mi is mindnyájan, vala
hányszor megnyílik fölöttünk az ég, valahányszor lelkiismeretünk
ben az Úrnak szava szól hozzánk. Megdöbbenünk, megrettenünk, 
mert tudjuk, hogy a szent és igaz Isten előtt meg nem állhatunk. 
Bűneink tudata gyávákká tesz bennünket.

A pásztorok félelmét azonban elűzi, lecsendesiti az angyali 
szó: „Ne féljetek, mert ime hirdetek néktek nagy örömöt, mely 
az egész népnek öröme lészen: mert született néktek ma a 
Megtartó, ki az Űr Krisztus, a Dávid városában*. Tehát amikor 
gyarlóságuknak és bűnösségüknek érzetében félelemmel borul
nak a porba, akkor tapasztalják az Istennek legnagyobb kegyel
mét ; amikor tán azt várják, hogy az Ítéletnek trombitája harsan 
meg fejük fölött, a legörvendetesebb angyali hír üdvözli s vigasz
talja meg őket; amikor a mózesi törvény szigorától, büntetésétől 
rettegnek, a legboldogítóbb krisztusi evangéliom szólal biztatva 
és bátorítva hozzájuk. S félelmük örömmé változik.

De kinek a félelmét is ne tudná örömmé változtatni az a 
csodálatos, boldogító hír: „Ma született néktek a Megtartó?*



40

Úgy van, Megtartó, ki eljött, hogy megtartaná, ami elveszett 
vala. Ne féljünk hát mi se! Ne féljünk amaz ősellenségtől, a 
bűntől, mert született a Megtartó, aki eltiporta a kígyónak fejét, 
aki szétszaggatta az ördögnek a lelkek megejtésére font bilin
cseit. Ne féljünk a haragvó Istentől, mert született a Megtartó, 
aki kiengesztelte a bűnös földdel az eget, aki ártatlan szenve
désében és halálában lefizette helyettünk és érettünk a váltság
díjat. Ne féljünk a földnek sokféle bajaitól, mert született a 
Megtartó, aki e siralomvölgyet evangélioma és a szeretet által 
ismét édenné változtatja, aki a küzdelmek és megpróbáltatások 
között is láthatatlanul bár, mindenkor velünk van sebeket gyó
gyító, fájdalmat enyhítő igéjével s könnyeket letörlő vigaszával. 
Ne féljünk ama végső ellenségtől, a haláltól se, mert született 
a megtartó, aki a koporsó fölött is diadalt aratott, aki a halálban 
is megtarthatja lelkünket az örökéletre.

Akinek azért bánata, szomorúsága van, óh nyissa meg, 
tárja ki szívét a mai nap boldogító evangélioma előtt. Aki
nek könnyek rezegnek pilláin, emelje fel kisírt szemeit, hogy 
a karácsonyi örömhír fénye és melege hadd szárítsa fel róluk 
az alápergő könnyeket. Aki valamely kedvesének távozásán, 
halálán kesereg, tekintsen fel a frissen hantolt, vagy nyitott sír 
mellől a megnyilatkozott egekre, honnan az az örvendetes szózat 
hangzik angyali ajkon: Született néktek a Megtartó!*

Igen, „néktek*; vagyis minekünk. Ebben van a karácsonyi 
örömnek a teljessége. Nem a didergő, rongyos koldusnak a 
gazdag, fényes ruhásboltra meredő nézése; nem az éhezőnek 
az ételekkel, Ízletes falatokkal telt kirakatokat bámuló sóvár 
tekintete; nem a szegény gyermeknek a díszes áruházak játé
kaira tapadó könnyes tekintete ránk nézve tehát a karácsony, 
melynek öröme minket nem illet*; s melynek boldogságából mi 
ki vagyunk zárva. Nekünk született a Megtartó; mi érettünk lett 
emberré. — Luther beszéli: „A pápaság idejében regélték a 
következő történetet: Egyszer az ördög mise alatt bement egy 
templomba s midőn a „Páter* kezdetű keresztyén hitvallásban 
eme szavakat énekelték: „Et homo factus est =  Isten Fia em
berré lett*, s a hívek ahelyett, hogy e szavakra letérdeltek 
volna, továbbra is állva maradtak, — egyiküknek az ördög a 
szájára ütött s lepirongatva így szólt hozzá: „Te durva fajankó, 
nem szégyenled magadat, hogy úgy állsz itt, mint egy karó és 
nem esel térdre örömödben!“ Ha Isten Fia a mi testvérünkké 
lett volna, miként a tietekké, azt sem tudnánk, hová legyünk 
az örömtől*.

A karácsonyi öröm ezért kényszerít halás érzések közt 
térdre bennünket; annak a nagysága alatt ezért roskadunk bol
dogan a porba: mert az nekünk szól, mindnyájunknak. Kivétel 
nélkül. Mint az angyal is kiemeli: „az egész népnek öröme*. 
Nem egy földi nemzet ünnepe hát a karácsony, amikor az egyik 
ország tán győzelmi örömünnepet ül, míg a másik ország népe 
meg letiportan, bánatban és gyászban kesereg, — hanem az



Isten választott nemzetségének ünnepe, a mennyek országának 
dicső örömnapja, mely ma már öt világrészre terjed ki. Nem is 
egy közönséges családi ünnep a karácsony, amikor az egyik 
házban vigadnak, de már a szomszéd mit sem érez abból az 
örömből, — hanem az Isten nagy családnépének az örömünnepe, 
mely az egész emberiséget, mint ugyanazen mennyei Atyának 
a gyermekeit a hit, szeretet és remény köteléke által összefűzve 
testvérekként egyesíti a Krisztus bölcsőjénél. A karácsonyi öröm: 
öröme mindenkinek. Nemcsak a gazdagoknak, hanem a szegé
nyeknek is ; nemcsak a gyermekeknek és ifjaknak, hanem a sír 
szélén álló öregeknek is; nemcsak az egészségeseknek, hanem 
a betegeknek és szomorkodóknak is. Ne mondja azért senki: 
Én e napnak az öröméből ki vagyok zárva; ne, mert hiszen az 
egész népnek, az egész világnak öröme az angyal által hirdetett 
nagy öröm: „Ma született néktek a Megtartó!“

Ma! Ez a „ma* igen természetesen vonatkozott arra az 
éjszakára, melyen Isten az Ő szent Fiában alászállott erre a 
földre. De az isteni gondviselés tanácsában az a „ma“ jelentette 
az idők teljességét, azt a kort, amely alkalmas volt arra s mint
egy szükségessé tette, hogy a Megtartó megszülessék. S mi tette 
azt a kort erre alkalmassá? Az anyagiakban való remények 
megingása, a földi lét nyomorúságainak mély átérzése s követ
kezésképen a Messiás, a Szabadító utáni vágyódás. Az a „ma* 
ránk nézve is akkor következik el s lesz a kétezeréves múltból 
hozzánk átszármazó boldog jelenné, ha megtanulunk mi is a 
földről ég felé tekinteni, Isten és az Ő szent Fia után szomju- 
hozni. Ha epedő vággyal tárjuk fel előtte mi is szívünket, hogy 
abba beköltözzék és benne megszülessék. Az lesz majd az igazi 
örömteljes karácsony. Mert egy régi latin eredetű ének szerint: 
„Születhetett az Úr Jézus Százszor Bethlehemben, Elvesztünk, ha 
nem születik Meg a mi szívünkben*. A szívünkben kell tehát 
neki helyet adnunk és készítenünk. Ott Bethlehemben „nem volt 
nekik helyük a vendégfogadó háznál*. Szomorú nagyon. De 
azoknak a betlehemieknek mentségükül szolgálhat, hogy ők 
akkor még nem tudták, hogy az a gyermek az eljövendő, meg
ígért Messiás. Mi már tudjuk. Éppen azért nekünk már semmi 
mentségünk nincs, nem lehet, ha a mi házunkban s szívünkben 
sincs helye a karácsonyi kisdednek.

Ha Jézust a szívünkbe fogadjuk s ő  abban is ma és min
dennap újra megszületik, akkor a karácsonyi örömből folyó 
nagy kötelezettségünk könnyűvé válik a számunkra. Mert nem 
elég ám csak örvendezni, önfeledten átadni magunkat a kará
csonyi örömnek; a karácsony ebből az örömből kifolyólag nagy 
kötelességet, komoly feladatot is ró reánk. Hogy mi ez a köte
lesség ? Megmondja az angyalok kara : „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberek
hez jóakarat*.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek!* Dicső
ség azért, hogy egyszülött Fiának elküldésében megmutatta
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irántunk való jóságát, kegyelmét. Dicsőség azért, hogy a Krisztus 
által megbizonyította és kijelentette, hogy ő  nem haragos, bosz- 
szúállő, büntető Biró, hanem szerető Atyánk. Dicsőség azért, 
hogy nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen, 
és éljen. Dicsőség azért, hogy a bűn elleni harcunkban adott 
számunkra vezért, akinek nyomdokait kövessük. Dicsőség. . .  
Hajdan, amaz első karácsonyi éjszakán angyalsereg zengte ezt 
onnan felülről a földre, ma meg a mi ajkunkon e földről törjön 
fel a dicsőítés zsolozsmája a magasságos mennyekbe. De ne 
legyen a mi dicsőítésünk puszta, üres szó csupán. Mert „szó 
eszme nélkül mennybe sohse hat“. Ha azt akarjuk, hogy dicső
ítésünk felszálljon a kegyelem Istenének színe elé, nem szabad 
annak hideg szavakból állnia, hanem a lélek tiszta és igaz ér
zéséből kell erednie. Mert csak a hitből fakadó igaz érzelem ad 
szárnyakat a szónak, hogy annak segélyével fel a mennybe 
hasson. Sőt még az sem elég. Isten tettekkel mutatta meg hoz
zánk való szeretetét, jóságát, nekünk is tettekkel kell Őt dicső
ítenünk. Egész életünk, minden gondolatunk és cselekedetünk 
kell azért, hogy Isten dicsőítésére szolgáljon.

Ez a tettekben nyilvánuló dicsőítés, szeretet pedig akkor 
lesz igazi, hogyha kiterjed embertársainkra is. Hogyha az az 
érzelem, mely ajkunkra adja a dicsőítésnek és hálának ama 
szavait: „Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek*4, — 
ajkunkra adja egyúttal annak folytatását i s : „Békesség e földön 
és az emberekhez jóakarat**. . .  Békesség Isten és ember között 
s Istennek jóakarata az emberekhez, — ezt hirdeti a karácsony 
ünnepe. De kell, hogy hirdessen békességet és jóakaratot ember 
és ember között is. Békesség és jóakarat hát az emberek kö
zött ! Békesség és jóakarat az egymás ellen fegyverkező, gyűlöl
ködő népek között. Békesség és jóakarat az ellentétes társadalmi 
osztályok között. Békesség és jóakarat a pörpatvar és egyenet
lenség által feldúlt családi körben, férj és feleség, szülők és 
gyermekek között. Békesség és jóakarat az Ínségben levőkhöz, 
a szenvedőkhöz, a sírókhoz és bánkódókhoz. Békesség az egész 
földön és jóakarat minden emberekhez! Ámen.

8. Az Isten szentigéjének hallgatása után boruljunk le 
újból a mindenható és kegyelmes Isten előtt s lélekben és igaz
ságban imádkozzunk hozzá eképen:

Nagy-irgalmú Isten, mennyei szent Atyánk! Örömének 
zendül ma az egekből; az angyali seregek dicséretedet zengve 
nagy örömöt hirdetnek, mely öröme lészen szegénynek-gazdag- 
nak, boldog- s boldogtalannak: mert Megtartó született e bűnös 
világra. A csodás hír hallatán öröm tölti el a mi szívünket is 
s kiül a szemeinkbe, beragyogja az arcunkat, magasztaló éneket 
ad ajkainkra: Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek t 
Dicsőség neked jó Atyánk, ki megnyitottad az egeket s kegyel
meddel és szereteteddel egyszülött Fiad személyében leszállottál 
hozzánk, bűnbe merült gyermekeidhez, hogy minket a föld po-
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rából felemelve magadhoz ölelj; s büntető haragodtól rettegő 
félelmünket hívő, bizodalmas gyermeki ragaszkodássá változtasd.

Üdvözítő Jézus, Istennek szent F ia ! Magunkat megalázva, 
térdeinket meghajtva dicsőítjük végetlen szeretetedet, hogy szü
letéseddel kiengesztelted az eget a földdel. Szolgai formát véve 
magadra felöltötted halandó természetünket, hogy szegénységed 
által minket gazdagíts; emberré lettél, hogy Általad mi Istennek 
gyermekeivé lehessünk; alászállottál e földre, hogy feltárd előt
tünk a mennyeknek bűneink miatt bezárult ajtaját. Hogy sze- 
retetet, békét hozva közénk, ezt a könnyel és vérrel öntözött, 
jajtól, panasztól terhes siralomvölgyet édenné varázsold újra. 
Kérünk plántáld be szívünkbe a szeretet virágát, melynek gyü
mölcse az igaz békesség. Támogass Lelked erejével, hogy 
születésednek nagy ünnepén szülessünk mi is új életre, hogy 
elmondhassuk örömmel: Élek többé nem én, hanem él bennem 
a Krisztus. Ámen.

9. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb.
10. A Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretető 

és a Szentlélebnek közössége legyen mivelünk mindnyájunk
kal. Ámen.

11. Énekeljük e l: 139. ének 6. versét.

A Jézust kereső pásztorok.
Karácsony II. ünnepén.

1. Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében 
Ámen.

2. Énekeljük el: 131. ének 1—8. versét.

3. Boruljunk le a mindenható és kegyelmes Isten előtt s 
lélekben és igazságban imádkozzunk hozzá eképen:

Mindeneknek Atyja, szent és igaz Isten! E nagy ünnep 
másodnapján ismét Hozzád szállnak keblünk érzelmei s vágyva 
vágyunk imádságunk áldozatával elibéd járulni. Hálás szívvel 
magasztalunk és áldunk azért a kegyelemért, melyet oly bőség
gel kitöltöttél reánk a mi Megtartó Jézus Krisztusunk által. Óh 
milyen jó vagy Te Urunk, s mily nagy és csodálatos a Te 
irgalmasságod I Alázattal könyörgünk, Te magad segélj, magad 
indíts minket Lelked által Üdvözítőnknek: az Ur Jézusnak buzgó 
keresésére és hű követésére. Hogy felismervén Benne a Te 
hozzánk való atyai szeretetedet, engedelmes gyermekeid legyünk 
ez életben mindenkor; s mint gyermekek majdan örökösök is 
az örök élet reménysége szerint. Ámen.

4. Olvassuk el és hallgassuk meg illő áhítattal és figye
lemmel a mai napra — karácsony II. ünnepére — rendelt levél
beli szentigéket:
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Titus 3, 4—8.
A kegyelem Istene tegye áldottá ránk nézve az Ő szent

igéjének hallgatását és megtartását. Ámen.
5. Énekeljük el: 142. éneket.
6. Olvassuk el és hallgassuk meg illő áhítattal és figye

lemmel a mai napra — karácsony II. ünnepére — rendelt s ezen 
mai elmélkedésünk alapjául szolgáló evangéliomi szentigéket:

Lukács 2, 15—20.
Elhangzott az angyali szózat s elnémult az égi seregek 

örvendező dicséneke, de a pásztorok lelkének húrjait még rez
gésben tartja, örömteljes visszhangot keltve üdvösség után só- 
várgó szívükben. Bezárult a menny csodás fényességével, de 
fényének egy része ott maradt, ott világol, ott ég tovább a 
pásztorok keblében. . .  Mi is hallottuk tegnap az angyal által 
hirdetett nagy örömöt, de vájjon a mi szívünkben is kél-e reá 
visszhang? Mi is láttuk tegnap a megnyilatkozott fényes egeket, 
de vájjon hagyott-e az hátra melegítő és világító fényességet 
a mi keblünkben is? Befogadtuk-e, elhittük-e mi is a Megtartóról 
szóló magasztos evangéliomot s igyekezünk-e arról a Jézus 
keresése által meggyőződést, bizonyosságot szerezni? Mintaho
gyan tettek azok a betlehemi pásztorok? Lám ők az angyali 
seregek eltűnése után így szólnak közös elhatározással egymás
nak: „Menjünk el mind Betlehemig és lássuk meg a dolgot, 
melyet az Úr megjelentett nékünk“. Nem tanakodnak egymás 
között, hogy melyikük ne menjen; nem mondják: Menj el te, 
majd én maradok; vagy: majd én elmegyek, ti maradjatok, 
vigyázzatok itt a nyáj mellett. Nem. Hanem egy szívvel-lélekkel 
így szólnak: „Menjünk el mind“. Valóban szép jele az össze
tartásnak, a közös buzgóságnak!

Milyen ritka ez az összetartás mi közöttünk. Nem ugyan 
a világiakban, mert hiszen ha anyagi érdekeiknek a megóvá
sáról, megvédéséről van szó, hogy össze tudnak tartani a csa
ládtagok, sőt a különféle egyesületek bizonyságtétele szerint 
még az egymásra nézve teljesen idegenek is. És milyen összetartás 
mutatkozik e világ fiainál a rossznak végrehajtásában! Egy-egy 
éretlen csíny keresztülviteléhez mily készségesen nyújt egymás
nak segédkezet a könnyelmű ifjúság; egy-egy bűntény elköve
tésére mint egyesülnek sokszor többeken. Oh bár a lelkiekben, 
az erkölcsi téren volna meg ez a közösség, ez az összetartás 
az emberek között. De sajnos ott már sokkal ritkább. Ritka még 
az ugyanazon egy családnak a tagjai között is. Mert akárhány
szor és akárhány házban előfordul, hogy amidőn megkondulnak 
a templomba hívogató harangok, amelyek Jézus keresésére 
szólítanak fel minket is, ép úgy, mint az a nagy örömöt hirdető 
angyal a pásztorokat, — a családtagok elkezdenek tanakodni, 
alkudozni egymással, hogy melyikük menjen s melyikük ma
radjon. Pedig mennyivel szebb és meghatóbb volna, ha közös 
buzgósággal így szólnának szintén: „Menjünk el m in d ...*
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A pásztorok beszédét tett követé. Mert mint evangóliomunk 
mondja : „Elmenének sietséggel®. Nem riadnak vissza az éjszaka 
sötétségétől, az út fáradalmaitól; nem aggódnak, nem töprengnek 
azon, hogy ki viseli gondját nyájaiknak; nem gondolnak a kár
vallással, mely távol-létük alatt földi birtokukban, juhaikban 
érheti őket. Csak mennek sietve; lázas, vágyódó epedéssel. Az 
éj homályában vezető csillagjuk az a szívükbe lopódzott mennyei 
fénysugár, a karácsonyi evangéliom nyomán támadt boldogító 
hit; az esetleges kárvallásért bőséges kárpótlást igér nekik a 
a megszületett Üdvözítő megtalálása.

Hát vájjon mi követjük-e őket, s keressük-e ily önfeláldozó 
serénységgel és buzgósággal Jézust? Nem tartóztatnak-e tel 
bennünket ama nehézségek, melyekkel a keresése és követése 
já r; készek vagyunk-e, ha kell, áldozatot is hozni, kényelmünkről 
lemondani Ő érette? Megvan-e bennünk főképen az a pászto
rokra jellemző sietség, melyet az evangélista hangsúlyoz, mely 
Jézust s Benne Isten országának örökkévaló javait mindennél 
fontosabbnak és sürgősebbnek tartja? Ha nézzük a mai életet, 
mindenütt lázas iparkodást, törtetést látunk; gyorsiramú, egy
mást minden áron háttérbe szorítani igyekvő s felülmúlni akaró 
ideges versenyt. A rekordok korát éljük: ki tudja a másikat 
gyorsaságban megelőzni, ki tud valamilyen sebességi rekordot 
javítani. Csak a Jézus keresésében nem találjuk ezt a nagy 
igyekezetét; sietséget. S ha így karácsony ünnepén meg is áll 
egy percre az élet robotos útját járó ember, hogy fölfelé, az 
égre tekintsen, abban is több rendszerint a puszta megszokás 
és a múló, futó hangulat, mint a lélek elmélyülése. Általában 
az emberek nagy részének előbbrevaló a föld, mint a menny; 
a testi kenyérért szívesebben áldoz időt és fáradságot, mint a 
lélek eledeléért: s a Mammon szolgálatára készebb és gyorsabb, 
mint a Krisztuséra. — Lajos Fülöp francia király, mikor az 
1848. februári párisi forradalom idején eléje terjesztették a nép- 
képviseleti gyűlés feltételeit, egy darabig habozott elfogadni 
azokat. Közben kikiáltották a köztársaságot. Végre meggondolta 
magát s hajlandónak mutatkozott a kívánságok teljesítésére. Az 
éppen jelen levő menyét, az orleánsi hercegnőt bizta meg, hogy 
jelentse a népgyűlésnek határozatát. A trónörökösné vállalkozik 
a hírnök szerepére. Hősies elszántsággal belép a forradalmárok
kal telt zajos gyűlésterembe, hogy a király üzenetét tolmácsolja. 
De csak azt a lesújtó, rövid választ kapta: „Már késő asszo
nyom®. Tíz percnyi késedelmezés a koronájába került Lajos 
Fülöpnek. . .  A lelki téren meg különösen veszedelmes a halo
gatás. Már azért is, mert itt nem földi koronáról van szó, hanem 
örökkévaló mennyei koronánk forog kockán. Tanuljunk hát 
azoktól a pásztoroktól s keressük mi is Jézusunkat az övékéhez 
hasonló sietséggel és buzgósággal.

És hogy hol keressük? Oh nem ott távol keleten, ahol 
ezelőtt vagy kétezer évvel megszületett; nem kell elzarándokol
nunk egész Bethlehemig, hogy feltaláljuk Őt. Keressük Isten



46

házában, hol évről évre, ünnepről ünnepre az 0  dicsőségét 
zengi a hívek ajka; az ő  nevét és nagy munkáját hirdetik az 
Úrnak szolgái. Keressük az ő  igéjében, ^melyek által Ő szól 
hozzánk; s amelyek mint maga mondja: Őróla tesznek bizony
ságot (Ján. 5, 39). Keressük az úrvacsorában, hol kenyér és bor 
alakjában egyesül velünk. Keressük a világtörténelemben, mely
nek Ő a kiinduló forrása és éltető napja; melynek központját 
éppen az Ő születése képezi s vág határmesgyét abban. Keres
sük otthonunk csöndes falai közt buzgó imádságban. Keressük 
önszívünkben. Keressük szorgalmasan, kitartóan; mert aki ke
res, az talál. Amiképen találtak azok a pásztorok is.

„És megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki 
a jászolban fekszik vala“. íme fáradozásuk tehát gazdag juta
lomban részesült: ott fekszik előttük lelkűk orvosa, a várva várt 
Messiás. Amit kerestek, ami után vágyakoztak, megtalálták. De 
vájjon beérik ezzel? Nem. Halljuk csak mit mond tovább az 
evangélista: „És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a kis gyermek 
felől mondatott vala“. S hogy kinek hirdették e l?  Bizonyára 
első sorban is a szívükhöz legközelebb állóknak, vagyis család
jaiknak. Óh bár így cselekednénk mi is. Bár minden szülő, 
minden édesapa és édesanya buzgó hirdetője lenne otthon a 
családja körében Jézusnak. Amit hallottak, tapasztaltak, tudnak 
róla, mondanák el ihletett ajakkal övéiknek, gyermekeiknek is. 
Hirdetnék szóval s bizonyítanák cselekedettel. De sajnos, ma
napság igen sok helyen inkább az ellenkezőt látjuk. Azt, hogy 
odahaza mindenről esik szó, csak a Jézus Krisztusról nem. Meg
beszélik az időjárást, a termést, a szomszédok dolgait; megtár
gyalják a napi eseményeket, az újsághíreket, — csak Jézusról 
hallgatnak. Vagy ha ajkukra veszik is Istennek és Jézusnak a 
nevét, buzgó imádság helyett káromkodás és szidalmak közt 
teszik. Pedig minden háznak, minden hajléknak egy-egy kisded 
Bethlehemmé kellene lennie, amely fölött állandóan a Krisztus 
szelleme lebeg, amelyben naponként és óránként a Krisztus 
hirdettetik. De hány ház van, ahol még e szent ünnepek alatt 
sem emlékeznek meg róla, ahol az ünneplés csupán az eszem- 
iszomban nyilvánul. Óh tanuljunk, tanuljunk azoktól a betlehemi 
pásztoroktól buzgóságot! Buzgóságot és készséget, mely a Krisz
tust hirdeti; s a Benne megjelent kegyelemért Istent magasztalja.

De nemcsak ideig-óráig talán, nemcsak e karácsonyi na
pokban és a kiválóbb ünnepeken, hanem azoknak elmúltával, 
az egész életen át is. Amiként tettek ezek a pásztorok, akikről 
szent leckénk utolsó verse azt mondja, hogy „visszatérének, 
dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallot
tak és láttak, amint nékik megmondatott®. . .  Visszatértek tehát 
napi foglalkozásaikhoz. Ámde nem üres, elfásult lélekkel, hanem 
megteljesedett szívvel, amelynek teljességéből szól a száj. — 
Amint azoknak a pásztoroknak, nekünk is vissza kell térnünk 
nem sokára ismét mindennapi dolgainkhoz, gondjainkhoz. Csak 
pár óra még és elmúlnak ezek a hetek óta várt szép ünnep-



napok. Oh de ne hagyjuk őket elmúlni nyomtalanul. Ha le kell 
is vetnünk az ünneplő ruhát, ne vessük le vele együtt az ün
neplő lelket is. Ha karácsonyunkat fel is váltják újból a hétköz
napi élet ügyes-bajos dolgai, küzdelmei, szenvedései, az abban 
hirdetett öröm és általa megszentelt ünnepi érzés kisérjen el 
bennünket az élet mezejére s buzdítson, serkentsen annak rózsái 
és tövisei közt is ama pásztorokkal együtt Istennek dicsőítésére. 
Akkor nem hiába ünnepeltünk e napokban, mert akkor kará
csonyi örömünk tartós, maradandó lesz. Ámen.

7. Az Isten szentigéjének hallgatása után boruljunk le újból 
a mindenható és kegyelmes Isten előtt s lélekben és igazság
ban imádkozzunk hozzá eképen:

Krisztus Urunknak áldott születésén bálával dobog feléd 
szívünk örök Isten, minden jóságnak és kegyelemnek Atyja. 
Áldjuk a Te jóvoltodat, melyet reánk naponként kiárasztasz; 
különösen pedig azon végeden irgalmadat és kegyelmedet, mely- 
lyel a tévelygő emberiségen megkönyörültél s a Krisztusban 
világosságot és váltságot küldöttéi számára. Tied a dicsőség, 
hogy a bűn súlyos átka alatt görnyedő ember felszabadult rab
ságából, hogy a bűneset miatt elvesztett nyugalmát ismét meg
találta. Óh bizonnyal hatalmasan cselekedett velünk az Úr; azért 
örvendezünk ! — Áldunk Tégedet is testbe öltözött Ige, újszülött 
Királyunk! Jászolbölcsőd előtt leborulva mondunk hálát, amiért 
hasonlatossá lévén hozzánk felvetted a nyomorúság jármát, hogy 
megkönnyítsd a mi terheinket; áldozatul adtad magadat, hogy 
nekünk megigazulást, békességet szerezz. Emberré-levésed bol
dog záloga a mi istenfiúságunknak, földre alászállásod a mi 
mennyei polgárságunknak.

Kérünk, fogadj minket igaz híveid közé. lm szívünket ki
tárjuk előtted: „Óh kedves vendég nálunk szállj, Bűnünktől ne 
iszonyodjál". Sőt töröld el azt, moss tisztára minket a mi tenger
sok vétkünktől, hogy bizalommal tekinthessünk fel a megnyílt 
égre. mely összeölelkezik e napon a földdel... Jóságos Istenünk! 
Tedd áidottá ránk nézve ez ünnepet, maradandóvá ennek föl
emelő, boldogító hatását. Add, hogy az ünnepi órák elmúltával 
is éljen szívünkben azoknak emléke s neveljen bennünket a Te 
engedelmes és hálás gyermekeiddé. Ha nem sokára le is kell 
vetnünk ünneplő ruhánkat s visszatérnünk napi munkáinkhoz, 
— segélj, hogy lelkünk mindvégig megtarthassa karácsonyi ru
háját: a hitet, reményt, szeretetet; s foglalkozásaink és gond
jaink között se feledkezzünk meg nevednek dicséretéről. Óh 
hallgasd meg imádságunkat a ma született Jézus szent nevében.

* Ámen.
8. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb.
9. A Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretető 

és a Szentléleknek közössége legyen mivelünk mindnyájunkkal. 
Ámen.

10. Befejezésül énekeljük e l: 131. ének 9—11. versét.
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Fogadd be Őt!
Karácsony utáni vasárnap.

János 1, 9—14.
Karácsonyi ünnepek után vagyunk. Ünnepek után az em

berek rendszerint megkérdezik egymástól: hogyan ünnepeltetek? 
Különösen megkérdezik karácsony után. S a kérdés nyomán az 
egyik ember arcára örömöt varázsol az emlékezés, a másikéra 
titkolt csalódás árnyékát festi az ünnepi hangulatból a hétköz
napba való visszaesés; az egyik talán a szeretet kihunyó tűzeit 
élesztgeti, miket az ünnep gyújtott meg, a másiknak könny 
szökik a szemébe s a régi gyermekkori karácsonyokra gondol, 
mikor azt kérdezik tőle: hogyan ünnepeltetek?

Ünnepnapok után nemcsak az ember kérdezi meg az em
bert, hanem az Isten is megkérdezi az embert: hogyan ünnepel
tetek? Most, az ünnepek után itt az Isten házában való első 
találkozáskor titeket kérdez meg az Isten: hogyan ünnepeiteket, 
milyen volt a karácsonyotok? Kérdésével üzenet is hangzik 
felétek. Isten azt üzeni ma, hogy ti nem ünnepeltetek igazán 
karácsonyt, ha karácsony csodás tényét meg nem láttátok és át 
nem éltétek. Ha a hitetek szemével nem láttátok meg és a lel- 
ketek mélyén nem éltétek át azt, hogy karácsonykor a betlehemi 
jászolban Megváltó született, az Isten egyszülött Fia, Benne maga 
az Isten öltött testet. De Isten azt is üzeni ma, hogy ti nem ün- 
peltetek igazán karácsonyt, ha karácsony csodás tényének a 
következményét meg nem láttátok és a helyes irányban a ma
gatok életére nézve le nem vontátok.

I. Karácsony csodás eseményének következményét az ige 
így jelöli meg: „Az övéi közé jöve.“

Karácsonykor Isten a világnak nem egy színjátékot akart 
bemutatni, aminek megvannak a fő- és mellékszereplői, meg
vannak a szemkápráztató, csillogó díszletei, melyek között a 
legcsodásabb események játszódnak le, amiknek láttára felfi
gyelnek, bámulatba esnek, az Isten előtt hódolattal meghajolnak 
és egymás között az örömtől és boldogságtól felmelegednek a 
Síarácsonyi esemény jeleneteit szemlélő emberek. Karácsonykor 
Isten nemis megmutatni akarta csupán egy-két pillanatra magát, 
hogy lássa a világ, kicsoda Ő, milyen hatalmas, könyörületes 
Isten, az újszülött gyermekben milyen szeretettel tud aláhajolni 
a világhoz, hogy ezáltal a rövid ideig tartó önmegmutatás által 
az embereket a bölcsőhöz vonzza és meghódolásra indítsa. Isten 
karácsonykor nem egy színjátékot akart a világnak bemutatni, 
amelyre, ha az már véget ért, azután is kedves lehet vissza
emlékezni, nem csupán önmagát akarta a világnak egy-két pilla
natra megmutatni, hanem a karácsonyi gyermekben az emberek 
életébe akart belépni és emberszíveken áthaladva, világothódító 
útjára akart elindulni. Jézus nem marad sokáig a bölcsőben, 
hogy odajárjanak csodálkozni, gyönyörködni, reménységet táp
lálni és ígéreteket tenni az emberek. Jézus kinő a bölcsőből,
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kilép az övéi közé. Nem azt várja mindig, hogy hozzámenjenek 
az emberek, hanem Ő indul el és Ő megy az emberekhez. „Az 
övéi közé jöve.“ Évezredek országútján áthaladva itt közöltetek, 
közöttünk van. Emberszívek ajtaja előtt, a ti szívetek ajtaja előtt 
áll és vár.

Az a kérdés, karácsony csodás eseményének ezt a fensé
ges következményét látod-e és a magad életére nézve levon
tad-e ? Számoltál-e azzal, hogy az emberek közé jött Istenfiának 
az útja tefeléd vezet, a te életeden visz át és a te szívedig ér 
el? Tudatára ébredtél-e annak, hogy oda akar benyitni és ki
rályi trónját a te szívedben akarja felálllítani ? Meghallottad-e, 
hogy éppen most a te szíved ajtaján zörget és kér bebocsátást?

II. Ha karácsony csodás eseményének ezzel a következmé
nyével számoltál, akkor az a kérdés, hogy ebből, mintegy sors
döntő tényből milyen további sorsdöntő következményeket vonsz 
le a magad életére? Mert valamit le kell vonnod 1 Helyesebben 
valamilyen irányban ezeket a következményeket le kell von
nod! Maga Jézus kényszerít erre éppen azáltal, hogy szíved 
ajtaja előtt áll és zörget.

A szentige rámutat arra, hogy ezen következmények levo
násának kétirányú lehetősége van. S aszerint, hogy milyen 
irányban vonja le ezeket a következményeket az ember, lesznek 
azok az emberre nézve megdöbbentően tragikusak, vagy meg- 
örvendeztetően áldásosak. Ezt a két lehetőséget az szabja meg, 
hogy Jézust az ember kizárja-e az életéből, vagy pedig befo
gadja az életébe.

1. Voltak, akik az első lehetőséget választották, Jézust az 
életükből kizárták s ezzel elutasító magatartásuknak minden 
következményét vállalták. Nem kellett nekik Jézus. Bezárták 
előle a szívüket, eltakarták a szemüket, bedugták a fülüket, 
nem engedték belépni az életükbe. Mikor közeledni akart, dur
ván elutasították. El tudod képzelni, mit jelentett az embereknek 
ez az elutasító magatartása az Istennek, Aki Jézus elküldése 
által a legnagyobb örömöt készítgette az embereknek s erre az 
emberek azzal feleltek, hogy Jézus elutasításával a legnagyobb 
fájdalmat szerezték az Istennek! El tudod képzelni, mit jelentett 
ez magának Jézusnak, Aki menteni jött és az emberek azzal 
feleltek, hogy nem akarnak megmenekülni, Aki gyógyítani jött 
és az emberek azt mondták, hogy nem akarnak meggyógyulni, 
a halálból az életbe akarta őket visszavinni és azt felelték, hogy 
ők nem akarnak élni, ők meg akarnak halni ? 1 Micsoda keserű 
fájdalom és csalódás égette Jézus szívét, míg a karácsonyi böl
csőtől a nagypénteki keresztig vezető úton végigment s az em
bereknek ezzel az elutasító magatartásával találkozott?! S el 
tudod képzelni, mit jelentett ez maguknak az embereknek ? Kép
zelj el egy halálos beteget, akiről mindenki tudja, hogy nem 
lehet megmenteni s mikor hírül adják neki, hogy itt van valaki, 
aki a halál karjaiból ki tudja szabadítani és az életnek egész
ségesen vissza tudja adni, ez a beteg nem engedi magához,
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inkább a halálba rohan. Az embereknek elutasító magatartása, 
látod, ezt a biztos halált, ezt a kárhozatbarohanást jelentette. S 
ma is ezt jelenti. Ha te elutasítod Jézust s nem fogadod be, 
neked is ezt jelenti! Nem lenne ez rádnézve borzasztóan tra
gikus?! Ne ezt e lehetőséget válaszd!

2. Van egy másik lehetőség: Jézus elutasítása helyett Jé 
zus befogadása s ha azt választod, rád árad ennek minden 
megörvendeztetően áldásos következménye. Azért fogadd be Öt!

a) Nézd, akik Jézust befogadják, azokat Ő megvilágosítja. 
Ez az élet tele van félelmes sötétséggel. Benne tapogatózva já 
runk és bizonytalanságban élünk. Nincs életünknek határozott 
célja, gondolatainknak nincs megszabott iránya. Terveink máról- 
holnapra omlanak össze, reményeink egyik pillanatról a másikra 
foszlanak szét. Mint a sötét éjszakában járók, botorkálunk, állan
dóan kisér a rettegés: bármely pillanatban a sír mélyére zu
hanhatunk. S mi lesz azután? Miért éhünk? Mi lesz, ha már e 
földi életben nem leszünk ? Nem érzed, ez a bizonytalanság mi
csoda félelmes sötétsége az életnek? Nem vágyódsz azután, 
aki ezt szétoszlathatja, s azáltal, hogy életed megvilágosítja, a 
lelked nyugalmát és boldogságát megadhatja? Nézd, ott áll 
előtted Jézus! Fogadd be Őt!

b) Akik Jézust befogadják, azoknak hatalmat is ad. Hata
lomért tülekedik ma a világ. Fajok, nemzetek, egyesek verse
nyeznek azért, hogy hatalmi polcra juthassanak. Az emberek 
ma hatalomra törnek. S van hatalmuk ? Egyiknek van a másik 
felett, de egyiknek sincs, ami felett lenni kellene: a Sátán, a 
bűn, a halál felett. Egymással szemben lehetnek győzők az em
berek, de ezekkel szemben mindig legyőzöttek maradnak. Az 
ember nem tud a maga erejéből parancsolni a szenvedélyeinek, 
nem tud úrrá lenni a bűnei felett, nem tud szemébe nézni a 
halálnak, nem tud ellentmondani a Sátánnak. Nincs hatalma 
hozzá! Nincs neked sem! Csak Jézus Által! Azért fogadd be Őt!

c) Akik Jézust befogadják, azokat új emberekké teszi. Újjá
formáló ereje által a Saulokból Pálok lesznek, a büszke Niko- 
démusokból alázatos, hívő emberek, a pénzsóvár Zakeusokból 
Istennek és embereknek szolgáló kegyesek, a világ gyönyöreit 
hajszolokból az egy szükséges dolog megszerzésén fáradozók. 
Hogyan? Úgy, hogy Jézus újjáformálja őket: egy nagy lelki 
helycserét visz véghez bennük; az én helyett Isten lesz életük 
középpontja, a föld helyett a menny lesz szívük szerelme, sze- 
retetlenség helyett a szeretet lesz életük törvénye, uralkodás 
helyett a szolgálat lesz életük eleme, a saját erejük helyett 
életté válik bennük a Krisztus ereje. Hogy Krisztus téged újjá 
tegyen, nyisd meg te is a szíved ajtaját előtte! Fogadd be ü t!

d) Akik Jézust befogadják, azoknak istenfiúságot ad. Jézus 
nélkül az ember úgy nézhet Istenre, mint egy félelmes, szigorú 
urra, Aki előtt nem lehet megállni és irgalmat találni. De ha 
Jézust szívébe fogadja az ember, akkor az Atyát látja meg az 
Istenben, Akinek a szíve tele van irgalommal, kegyelemmel és
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szeretettel a gyermekei iránt. Ha Jézust szívébe fogadja az em
ber, akkor Istennel szemben nem félelmet, hanem szeretetet, 
nem rettegést, hanem boldog odaadást érez. Jézus maga ébreszti 
ezt az emberben azáltal, hogy rásugározza az emberre az Isten 
atyai szeretetét és ez a szeretet azzal a végtelenül boldogító 
és megnyugtató tudattal tölti el az embert, hogy nekem Atyám 
van a mennyben, Aki az ő  dicsőségében vár engem. Ha te már 
éreztél mardosást a bűneid miatt, ha rettegtetett az a gondolat, 
hogy mi lesz veled a halál után, az Ítéletkor, hogyan fogsz ke
gyelmet találni, most nézz Jézusra, nyiss ajtót előtte, a szívedbe, 
az életedbe fogadd Őt!

A mai nap az utolsó ebben az esztendőben. S amint el
múltak ennek az esztendőnek a napjai, elmúlnak a te földi éle
tednek a napjai is. Egyszer, talán már holnap, eljön az utolsó. 
Jön majd érted a halál. S azután oda kell állnod az Úr elé. 
Két lehetőség „lesz akkor: vagy a kárhozat Nélküle, vagy a 
mennyország Ővele. Hogyan várod, hogy Ő a mennyországba 
magához fogadjon téged, ha te.most nem fogadod szívedbe ő t?  
Halál után csak az élhet Jézussal, aki Ővele élt a halála előtt 
is. Aki Nélküle él itt, annak Nélküle kell élni az örökkévaló
ságban is. S nem lenne borzasztó Nélküle élni az örökkévaló
ságban ? ! Tudod, „hogy ez a pokol ? ! Hogy ettől megmenekülj, 
azért fogadd be Ő t! Ámen.

Lukács István
bobai lelkész.

A kétéletü ember szilvesztere.
(Vázlat.)

II. Kor. 4, 1 5 - 1 8 ;  5, 1.
Szilveszter telve van sejtelemmel és fájó borongással. Téli 

alkonyati szürkeség, búcsuzkodó nap, sírjába hanyatló esztendő. 
Bizonytalan aggodalmak, nyugtalanító, nehéz sejtelmek. Mégsem 
lehet csupán a hangulat ünnepe.

Túlárad benne az ellentétes érzések gazdagsága: öröm, 
fájdalom, elégedetlenség, hála, bűnbánat és reménykedés. Még
sem lehet kizárólag az érzelmek ünnepe.

Emlékezések gazdag vizét hömpölygeti az idő kőmedré
ben az utolsó nap. Tovasodort, tépett vitorláju hajót, leszakított 
deszkákat, bölcsőket, virágos ágyakat, kicsavart sudárfákat. 
Mégsem lehet csupán az emlékezés ünnepe.

Fájón zokog belőle az elmúlás halk melódiája. Fájdalmas 
veszteség, elmúlás, asztalnál, templomban üresen maradó hely. 
Mégsem lehet temetkezési gyászünnep.

Mindegyikből van Szilveszterben valami és mégis együtte
sen mindez új értelmezést nyer benne. Szilveszter az életmeglátás 
ünnepe. A bálvánnyá tett élet arcáról lehull a titkokat rejtő fátyol 
s a tűnő esztendő befejezettségében megérezzük a teljes élet 
titkát.
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Szilveszter az önmagunkkal találkozás ünnepe. Sírbolt küszö
bén magunkat nézzük, kutatón és leplezetlen magunkat keres
sük. Ráeszmélünk arra, hogy arcunk igazi vonásait nem az élet 
tündöklő villanyfénye emeli ki, hanem a ravatalgyerlyák sápadt 
sugara, mely egykor merev, hideg arcunkra az utolsó földi fényt 
hullatja.

Szilveszterben az embernek önmagát kell megismernie és 
saját élete titkát kell meglátnia.

1. Az ember lényének és élete rejtélyének titkát Pál apos
tol a kétéletű emberben állítja elénk.

Minden embernek két élete van: egy külső és egy belső. 
Az apostol a kétéletüséget nem a földi és mennyei életre alkal
mazza, hanem magára a földi életre. A földön járó, dolgozó* 
könnyező, kacagó és keresztet hordozó embernek két élete van :. 
egy külső és egy belső élete.

a) Külső élete a világfelé forduló életarcot mutatja.
Göröngyök közt jár és emberek közt él. Sürkérezik verő

fényben, megmámorosodik a virágos mező illatától. Érzi szívek 
jóságát s kemény öklök durvaságát. Dolgozik s ha keze, lelke 
munkája összedől, újra kezdi. Tud örülni, zokogni, némán szen
vedni. Tud szeretni, áldozni, szikrázó szemekkel gyűlölni. Emberi 
életet él a világban s életének eseményei szerint kialakul az ő 
külső élete.

b) Belső élete az Isten felé forduló életarcot mutatja. Nem 
az eseményekből, hanem azok hatásából formálódik. Nem külső 
tényezők állapítják meg jellemét, hanem belső érzülete. Nem az 
emberekhez való viszonya döntő, hanem Istenhez való viszonya.

A külső élet múlandó tényezőkből épül meg, a belső élet 
örökkévaló erőkből. A külső élet sorsa felett határoz a gazdag
ság, szerencse, földi boldogság, szenvedés. A belső élet sorsa 
felett örökkévaló lelki értékek és Isten kegyelme határoz. A 
külső ember az élet kezenyomát mutatja, a belső ember Isten 
lelkének bélyegét hordozza.

c) Az apostol életszemlélete szerint külső életed a belső 
életben lesz teljessé. A belsőből táplálkozik, tisztul, nemesedik 
és válik igazi, teljes emberi életté. Nélküle csonka, befejezetlen 
marad életed. Ragyogó homlokán a halál bélyegét hordod 
csillogó gyöngyökkel hímzett ruhája alatt saját feloszlott holt
testedet takarod. Akkor találod meg önmagadban az igazi em
bert, ha belső életedet is megtalálod. Akkor válik életed igazi 
életté, ha külső eseményeire ráömlik egy tisztító lelki folyam*, 
melyben a két élet eggyé válik: Isten gyermekének lélektől 
áthatott tiszta, boldog életévé.

2. Szilveszter tükrében meglátjuk a letűnő esztendőben 
kialakult külső életünket. Mit mond nekünk ebből a szempontból 
az esztendő utolsó napja?

a) Az első az, hogy vagy, hogy élsz. Szilveszterkor elmél
kedhetsz a letűnt év tanulságairól és eseményeiről, gondolkod
hatsz, panaszkodhatsz és sírhatsz. Ezek különböző lelki meg-
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nyilatkozások, de mindegyik előfeltétele az, hogy te élsz. Ne 
vedd ezt természetesnek. Sok társad, ismerősöd elköltözött. Ko
porsókat láttak szemeid. Ismerős családoknál megritkultak az 
embersorok. Községedben, gyülekezetedben sokan meghaltak. 
Te pedig élsz. Ne tekintsd ezt természetesnek, hanem inkább 
kiáltsd lelkedbe és rázd fel ezzel a hatalmas ténnyel öntudato
dat: Én élek!

b) Az elmúlt évben is dolgozhattál. Magába véve az is 
nagy áldás, hogy volt munkád és kenyered. Talán szűkös, ke
mény, könnyel sózott kenyér, de kenyér. Munkád talán nehéz, 
keveset jövedelmező, bizonytalan, de mégis munka. Gondolj a 
sok százezer munkanélkülire, kik hiába kínálják izmos karjukat, 
lelki képességüket, szaktudásukat, diplomájukat az embererő 
piacán. Gondolj azok szívettépő fájdalmára, kik nem tudnak 
gyermekeiknek, élettársuknak, öreg szülőiknek kenyeret bizto
sítani. Azután mérd le annak jelentőségét, hogy az elmúlt esz
tendőben volt munkád és kenyered.

Talán volt érvényesülésed is. Megbecsültek munkádért. 
Talán volt előmeneteled is. Voltak sikereid és eredményeid. 
Legyőzted az eléd tornyosuló nehézségeket. Legázoltad az aka
dályokat. Átküzdötted magadat a saját magadban jelentkező 
gyöngeségeken. Volt küzdelmed, volt diadalod is. Tudod-e mit 
jelent ez?

c) Volt családi otthonod. Zúgó viharban biztos fedél; gyű
lölet harcában szeretet-oltár; embertaposó önző küzdelemben 
meghitt békesség. Melletted álltak hű lelkek. Szerető szemek 
vigyáztak rád, érted remegő lelkek vettek körül, hű szívek 
imádsága úszott feletted. Gyermekeidet megtartotta Isten. Növe
kedésük, lelki fejlődésük, szorgalmuk, jó magaviseletük örömmel 
töltötte el lelkedet. Egyik családba kicsi gyermeket küldött az 
Isten. A másikban iskolába indult a gyermek, vagy konfirmá
ciói oltár elé térdelt. Talán önállóvá lett. Diplomát szerzett, es
küvői oltár elé lépett választottjával.

Nagy életállomások ezek, melyek csak némelyik család 
letűnt esztendejét teszik emlékezetessé. De vannak állandó, fo
lyamatos események, melyek mindegyikünk számára az esztendő 
igazságát jelentik. Minden pillanatban száz veszély fenyegetett. 
Boldogságunk összeomlásának száz lehetősége volt. A magunk 
és kedveseink élete mindig a halál partján járt s mindig köze
lünkben ólálkodott a veszély, betegség, szenvedés és enyészet.

Keresd meg élettársad, gyermeked, szüleid kezét. Kulcsol
játok együttes imádságra.

d) Külső életednek sötét eseményei is vannak. Növekedő 
gondok; összeomlott reménységek; betegágy és koporsó. Sok 
lélekben nehéz veszteség emléke ébredezik ezen a napon. Utolsó 
nap eszünkbe juttatja tőlünk eltávozott szerettünk utolsó óráját, 
utolsó szavait, utolsó lélegzetét. Szilveszterkor megállunk az 
élet-halál országútján s felemelt kézzel búcsút intünk ködbeve
sző kedvesünk után.
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Mit csinálsz a tűnő év örömeivel és fájdalmával? Meg
köszönöd a jót, elsiratod a fájdalmast? Minden a szilveszteri 
sírboltba kerül, ha csak a külső élettel való kapcsolatokat látod 
és nem építed bele azokat belső életedbe. Külső életed szilvesz
terén kívül biztosítsd belső életed szilveszterét!

3. Szilveszter tükrében keresd meg belső életeszményeid 
értelmét s tekintsd meg életednek Isten-felé forduló arcát is.

Az apostol szava: Minden Te érted van! Minden! Ami 
történt veled, az érted történt. Az eseményekben, kialakulások
ban, emberek szeretetében vagy gyűlöletében, jóakaratában vagy 
gáncsvetésében belső életed alkotó vonalai vannak elrejtve. 
Mindent tégy eszközzé belső életed szolgálatában. Mindent tégy 
építőkővé a belső ember számára, mert ez volt Isten szándéka 
az elmúlt esztendő minden eseményével.

a) Nem elég az esztendő ajándékairól megemlékezni. Isten 
ajándékává kell azt tenned. Azért ajándékozott meg Isten, hogy 
megismerd atyai jóságát, kegyelmét s „hálaadásodat bőségessé 
tedd Isten dicsőségére". Hálátlanság a jótéteményről meg nem 
emlékezni és nagy tévedés a jótétemény mögött meg nem látni 
a lelkedet kereső Istent.

b) A szenvedések is örök célt szolgálnak. „Pillanatnyi 
könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez 
nékünk". Gondolj könnyeidre, nyomorúságodra, gondjaidra, te
metkezéseidre. Nem elég a szenvedés kényszerű elfogadása. 
Nem elég a szenvedés fogcsikorgatással elhordozása. Isten aján
dékának kell azt tekinteni s engedelmes gyermeki szeretettel 
kell azt elviselnünk. A láthatók felett ismerd meg a láthatatlant; 
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökkévalók. Az elmúlt 
esztendő szenvedései burkában az örökkévalóság mustármagja 
szunnyad. Megtalálod-e, életre kelted-e?

c) A halál vesztesége is csak a belső életben nyer meg
oldást. Csak akkor érted meg, ha Isten felé fordítod lelkedet. 
„Ha sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel 
csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben". Üj érzések 
töltik el szívünket. Kétségbeesésünket megnyugvás, magányos 
siránkozásunkat hit váltja fel. Megtisztult új látásaink vannak. 
Látjuk kedveseinket nem a koporsó mélyén, hanem az üdvözöl
tek sorában, nem szétomlott, hanem megdicsőült testtel, nem 
elszakítottságban, hanem boldog viszontlátásban.

d) Belső életed bíráló széke elé kerül külső életed. Bírói 
szék előtt érzed magadat. Kérdések űzik egymást telkedben. 
Milyen volt az elmúlt esztendő a te belső életed szempontjából?

Vádolnak cselekedeteid; igazságtalan, meggondolatlan sza
vak; sápadt, égőszemű, sebzett emberek; megvérzett szívek. 
Eléd állnak elmulasztott napok, órák és pillanatok. Családi kö
röd, gyermekeid belső fejlődése, vallásossága, vagy közömbös
sége, erkölcse, vagy könnyelműsége, Istenhez való viszonya s  
emberekkel való kapcsolata. Vádol téged saját elhanyagolt lel
ked. Beszélni kezd ellened a templom, az oltár, a biblia.
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Belső életedben erővé válnak öröm, fájdalom, megpróbál
tatás és halál. Új érzésekkel töltik meg szilveszteredet s meg
tanulsz mindenért hálát adni. Megtanulsz bűnbánatot tartani. 
Megtanít Istenhez vinni magadat és kedveseidet, elvégzett és 
befejezetlen munkádat, vágyaidat és csalódásaidat, reménységei
det és kínjaidat. Megtanít új fogadalomra, hogy láthatók között 
a láthatatlant keresd és múlandóságban az örökkévalót.

Kétéletü emberről szólt a szilveszteri prédikáció. Ha csak 
külső életed ül szilveszteri ünnepet, akkor elvész számodra 
minden. Az idő tovább folyik, minden elmúlik, mint az árnyék. 
Koldusán érkezel a sírhoz, mert csak veszendőt kerestél magad
nak. De ha belső életed szilveszterét kidolgozod, akkor mulan- 
dókban örökkévalót, láthatókban láthatatlant találsz. Megtalálod 
drága ajándékképen Isten kegyelmét, mely az esztendő sírjánál 
úgy száll feléd, mint virághervadás után a megmaradó illatfelhő, 
csillag-lobbanás után éjszakát oszlató fénysugár.

D. Kapi Béla.

Isten akarata szerint való élet.
Újév napjára.

Ján. ev. 4, 24—36.
Az időszakok határmesgyéjén múlt és jövő ölelkezik. Öreg 

barátunktól búcsúzunk. Új vándortársunk arcának vonásait kém
leljük. Vájjon mit hoz? Vájjon mit vesz el tőlünk? Az ó-év 
alkonyán boldog hálaadással egy drága bölcső mellett térdepel
tünk. S az eislebeni fénysugarak — boldogan hisszük — meg
aranyozzák az új esztendő útjait is.

Mi tette Luthert naggyá? Az, hogy Istent kereső szívvel 
megismerte és cselekedte Isten akaratát. Azt akarja Isten, hogy 
hittel fektessük ölébe fejünket, az ő szentigéjével táplálkozzunk 
és imádkozva járjuk hivatásunk útjait. így lett Luther hithőssé, 
évszázadok fénylő, vezérlő csillagává, így lett egy egész világgal 
folytatott küzdelem közepette a mennyei Atyának boldog gyer
mekévé, így lett Krisztus érdeméért az Élet koronájának örö
kösévé.

A midőn öreg barátunknak, az ó-évnek kezét elbocsátjuk, 
bölcsen úgy kezdjük meg az új esztendőt, ha most is az eisle
beni bölcsőből kiáradó fénysugarak ragyogásában igyekszünk 
járni, Isten akaratát cselekedni.

Isten akarata szerint való élet.
Ez legyen jelszavunk az új esztendőben. Erre tanít minket 

isteni mesterünk, Boldogság, üdvösség részesi így leszünk.
I. „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Istennek szájából származik." E szavakkal hárította el 
magától a kisértőt az Úr Jézus a pusztában. Az Ige Istennek
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írásba, szavakba foglalt akarata. Nemcsak a kísértések idején 
élt e szerint Üdvözítőnk, hanem mindenkoron. Nem a testi 
szükségletek kielégítése volt szemében a legfontosabb, hanem 
a léleké. Nem múlandó boldogság megalapozására tanított, ha
nem örök üdvösség elnyeréséhez segített. Nem e világi hata
lomra törekedett, hanem Isten országának gyűjtött polgárokat. 
Tanítványai emberileg gondoskodnak fáradt Mesterük táplálé
káról. Ő pedig a mennyei Atya ölébe hajtja fejét és ezt mondja 
nékik: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, 
aki elküldött engem és az ő dolgát elvégezzem.®

A legszebb életprogramm. Elvonatkoztatva anyagtól, mú
landóságtól — egyedül az odafennvalókra tekint, azokért, azok
ból él. Minket, mai tanítványait is erre tanít. A földi életviszo
nyok megrendülése, rohamos sülyedése: mind illusztrációja is
teni Mesterünk tanításának. Újévnek köszöbén ne csináljunk 
hiú terveket, ne építsünk légvárakat. Felfelé a szíveket 1 Az 
igében megismert, szüntelenül felénk hangzó és mindinkább 
megismerhető isteni szent akarat vezéreljen bennünket későn- 
korán, örömben-bánatban, családi életünkben és a közért foly
tatott munkálkodásunkban. Amikor a gyermek engedelmeskedik, 
amikor a szülő gondoskodik, amikor a hitves magát áldozza fel, 
amikor a vezér éjt is nappallá tesz s a katona hősi halált h a l: 
mindez legyen összhangban Isten akaratával, mindegyik, vala
mennyi abból merítsen erőt, kedvet, lelkesedést, halálkészséget, 
hogy Isten akarta így. Ez legyen a mi eledelünk s az legyen 
főtáplálékunk, hogy elvégezzük annak dolgát, aki minket kül
dött. Ez a dolog Isten országának, a szeretet országának épí
tése, a szeretetben való élet. Nem a betegesen felcsigázott igé
nyek szolgálatában, nem az irigységben, nem a gyűlölködésben, 
nem a vérontásban, hanem a fáradhatatlanul és önzetlenül te
vékeny szeretetben való élet. Éhez ad erőt, irányítást az ige, 
Isten örök akaratának szócsöve: „Jöjjön el a te országod!"

De necsak imádkozzunk Isten országa eljöveteléért, hanem 
dolgozzunk is érte. Egész életünk e szent cél szolgálatában áll
jon, életünknek e most kezdődő egyévre kiszabott része is. Le
gyünk isteni Mesterünk hűséges tanítványai, hogy valóban Isten 
akarata szerint való életté magasztosuljon minden jövésünk- 
menésünk, ébredésünk és álombamerülésünk, ujjongásunk és 
zokogásunk, nyereségünk és veszteségünk. így születik csen
des béke szívünkben. S ezt a békét megérezzük akkor is, ha 
sötét felhők tornyosulnak felettünk és súlyos kereszt nyomja a 
vállunkat.

Isten akarata szerint való élet. Ez legyen jelszavunk az 
új esztendőben. Erre tanít minket isteni Mesterünk.

II. Boldogság, üdvösség részesi így leszünk. „Emeljétek 
fel szemeiteket és lássátok meg a tájakat, hogy már fehérek az 
aratásra." E szavakkal irányítja az Úr Jézus tanítványai tekin
tetét Samária lakosaira, akik hosszú sorban közelednek fe
léje, hogy a szomjukat oltsák az élet vizével, éhüket csillapítsák



az élet kenyerével. Bizonyára csodálkozással hallják az Úr ígé
retes szavait és szinte megdöbbenéssel látják az aratásra kész. 
fehér samáriai mezőket. Talán nem jól értették Jézus szigorú 
kijelentését, amikor a pogány kamanita asszonyt e szavakkal 
tartja távol: „Nem bocsáttattam én, hanem csak Izrael házának 
elveszett juhaihoz!"? Jól hallották. Jól értették. Ám a magvető 
munkája nem szünetel, meg nem áll. A zsidók után sorra ke
rülnek a félzsidók, a samaritánusok, a pogányok, minden te
remtett emberi lélek, „hogy mindenki, valaki hiszen Ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök életet vegyen." Ez az Istennek ke
gyelmes akarata.

Új esztendővel örvendeztetett meg bennünket a jó Isten. 
Életünknek új szakasza virradt fel reánk. Bűnbánattal való te
metés után meghiúsult reményeink sírhalmai felett új lehetősé
gek láncolata int, mosolyog, biztat. Kíséreljük meg újra az Isten 
akarata szerint való élet komoly megvalósítását. Hívjuk segít
ségül az isteni Magvetőt, az Úr Jézus Krisztust; Vele, Benne, 
az O érdemére támaszkodva bizonyára sikerülni fog Isten aka
rata szerint élni. Mi is hasonlatosak leszünk a samáriai tájak
hoz, amelyek fehérek voltak az aratásra. Krisztussal mi is fel
támadunk az ó-ember halálából, mi is arathatunk, mi is szed
hetünk „gyümölcsöt a Lélek fájáról: szeretetet, örömöt, békes
séget, béketűrést, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, 
mértékletességet. “

Ha felemeljük szemeinket, lehetetlen meg nem látnunk az 
ébredő mozgalmakban fehéredő tájakat, az ifjúságnak Krisztus
keresését, igeszomjuhozását, Isten akaratának egyre jobban 
való megértését és megkedvelését. Az isteni Mesternek és ta
nítványainak magvetése egyre jobban sarjad. Ne kicsinyeljük 
le, ne hanyagoljuk el a mindinkább fehéredő vetéseket. Készül
jünk fel az aratásra. Talán épen ez a most kezdődő új esztendő 
lesz a betakarításnak, „a takarodásnak" ideje. Szülők, kereszt- 
szülők, igehirdetők, tanítók, ifjak és öregek: necsak a földi me
zőket figyeljétek, necsak a testi szükségletek kielégítésének 
sikeréért imádkozzatok, hanem sokkal inkább és elsősorban a 
lelki aratás áldását igyekezzetek biztosítani az által, hogy egész 
életeteket Isten kezibe helyezitek és teljes bizalommal rebegitek: 
„Legyen meg a te akaratod!"; — azáltal, hogy lefokozzátok a 
múlandó javakra és örömökre irányuló igényeiteket és elsősor
ban Isten országa eljöveteléért áldoztok. Örüljetek gyermekeitek 
lelki ébredésének. Tiszteljétek bennük Isten gyermekeit, Jézus 
testvéreit. Segítsétek, gyámolítsátok, serkentsétek őket magasabb, 
nemesebb, örökkévaló céljaik elérésében. Velük együtt zengje 
lelketek az új év minden új reggelét. Velük együtt munkálkod
jatok, forgolódjatok az Úr szőllőjében. Meglássátok, hogy köny- 
nyebben, mert vidám szívvel hordozzátok majd ti is e nehéz 
napok súlyos terhét és az ifjak seregében a ti ajkatokon is fel- 
zendül a zsoltár: „Dicsérjétek és magasztaljátok az Urat, mert 
jó, mert mindörökké vagyon az ő irgalmassága!“
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Mindörökké. Síron innen, síron túl. „És aki arat, jutalmat 
nyer és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, 
mind az arató együtt örvendezzen."

Az Isten akarata szerint való élet elveszi jutalmát már itt 
alant abban a lelki békességben, amelyet e világ nem adhat, 
el nem is vehet tőlünk. Isten gyermekeinek boldogsága elkíséri 
őket az örökkévalóságba is, az üdvözöltek honába, ahol mag
vető és arató együtt fog örvendezni.

Évek mennek, évek jönnek. Ifjúság, erő, szépség, testi 
gyönyör, dicsőség: minden múlandó. Az Isten akarata szerint 
való élet azonban megmarad mindörökké. Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész-alesperes.

Az ószövetség hódolata az újszövetség
előtt.

—  Vizkereszt ünnepére. —
Lukács ev. 2, 25—35.

A keresztyén ünneplés alapja az az öröm, hogy Isten a 
világnak Jézus Krisztusban Megváltót adott. így van ez a mai 
ünnepen is, melynek lulajdonképeni neve Jézus Krisztus dicső
séges megjelenése. A három királyok vagy napkeleti bölcsek napja,, 
továbbá a vizkereszt ünnepe elnevezés is mind azt hirdeti, mi
lyen nagy boldogság az Isten üdvözítő hatalmának a Jézus 
Krisztusban való megjelenése. A napkeleti bölcsekről, vagy a 
Jordán partján vízzel keresztelő Jánosról nem önmagukért em
lékezünk meg, hanem Krisztusért, Jézusért, azért mert ők is 
azok közé tartoznak, akik Jézusban megtalálják, tisztelik és a 
szívükbe zárták Isten szent Fiát. Ha rájuk külön is gondolunk, 
ez azért van, mert ők az Üdvözítő legelső megtalálói közé tar
toznak. Ők látták meg benne első Ízben „Izrael vigasztalását 
és az Urnák Krisztusát". Az elsők voltak, akik Jézust Uruknak 
ismerték el s tapasztalták azt a boldogságot, amelyet a Krisz
tus előtt való meghódolás jelent. A Keresztelő Jézust magánál 
nagyobbnak vallja : „Nékem kell általad megkeresztelkednem, 
és te jössz énhozzám ? “ (Máté ev. 3., 14.) Hódol előtte a keleti 
bölcsek és a három királyok személyében a szellemi és az 
anyagi hatalom is. A hódolat legfönségesebb himnuszát azon
ban Simeon ajkával a Múlt zengi el, mert benne az isteni ki
jelentés egész addigi valósága, a Törvény és a próféták kara 
együtt borul le az örök dicsőség gyermek-királya, az érkező 
Messiás előtt.

Simeonban az ószövetség hódol az újszövetség előtt s cserél 
helyet vele.

Hogy ez így van és nem is lehet másként, erről bizonyo
sodunk meg akkor, amidőn szemügyre vesszük Simeon és Jé 



zus találkozásában az ószövetség és az újszövetség egymáshoz 
való viszonyát.

*

Abból a néhány vonásból, amellyel az evangélista Simeont 
jellemzi, nagyon rokonszenves egyéniség arca bontakozik ki. 
öregnek kellett lennie, hiszen a halálra készült s csak Isten 
különös kegyelméből volt életben. Ha gyermekeknek mesélünk 
róla, nem mulasztjuk el megemlíteni, hogy hosszú szakála és 
haja már ősz volt. Sokkal fontosabb azonban ennél az, amit 
Simeon belső emberéről megtudunk: „igaz és istenfélő vala, 
aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta*.. 
Ezek szerint Simeon szinte eszménye volt a korabeli vallásos
ságnak. Igaz és istenfélő: ez azt jelenti, hogy a törvény előtte 
szent. De várakozott is, várta az Izrael vigasztalását: tehát 
megérintette a próféták Lelke is. Egyénileg a földi élettől nem 
várhatott sokat. Túl volt már rajta. Megérett arra, hogy az időt 
az örökkévalósággal cserélje fel. Valami azonban földi élete 
szép befejezéséből még hiányzott.

Ha egy kicsit is értünk ahhoz, hogy egyes emberekben 
egész korok sorsát szemléljük, nem kerülheti el figyelmünket 
Simeon alakjának az ószövetséggel való hasonlósága. Mint Si
meon tisztes alakja, úgy az ószövetség vallása is minden tár
gyilagos ember tiszteletét a legnagyobb mértékben kiérdemli. 
Benne a betlehemi csillag felkelte előtt a legtisztábban jelent 
meg az Örökkévaló akarata. A hit az egy igaz Istenre irányul, 
a cselekvést Isten legtisztábban kifejezett akarata kormányozza. 
Jézus sem hajlandó belőle még egy jótányit sem törölni. (Máté 
ev. 5., 19.) Van azonban valami benne, ami arra mutat, hogy 
Istennek az ószövetséggel kapcsolatban elhangzott kijelentése 
nem az utolsó szó. Valaminek jönnie kell még. Az ószövetség 
csak a szép kezdet, melynek folytatása következik. Egy lendü
letes újjmutatás, mely túl utal önmagán. Olyan, mint Simeon 
lelke: a várakozás, a szebb jövő felé fordulás vallása. A nagy 
ádvent, melyben a szemek Isten újabb dicsőséges megnyilvá
nulását lesik.

Az idők teljességében az ótestámentomi vallásosság ád
venti jellege egészen a homloktérbe kerül. A közeli valósulás 
reménye azonban fokozza a csak ószövetségi vallásossággal 
szemben való belső elégedetlenséget. Simeon nemcsak várja a 
Messiást, hanem készül az eltávozásra is. Simeon sorsa ebben 
is azonos az ószövetségével. Amint az Ur küldötte megjelenik, 
a régiek elmúlnak s mindenek megújulnak. Simeonnal együtt 
az ószövetség is elbocsáttatik, hogy átadja helyét az újnak, 
annak, aki jön. Alászáll, mert tudja, hogy a másiknak fel kell 
emelkednie s ezt maga is akarja. Nem akadályozhatja a saját 
belső lényege beteljesülését.

Simeon a szemében örömkönnyekkel búcsúzik, örül, hogy 
átadhatja helyét a megérkezettnek, hiszen ez az ő üdvösségét 
is jelenti. Békességben távozik, mert látták szemei az üdvösség
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forrását. Amint a betlehemi kisgyermek bölcsője felett fölzen- 
dült az Isten-dicséret szava, Simeonnal együtt az ószövetség 
ideje is lejárt. Az Ur szövetsége és kegyelme mostmár nem
csak egy, kiválasztott népnek szól, hanem pogányoknak és 
zsidóknak egyaránt. Krisztus evangéliuma Istennek hatalma 
minden hívőnek üdvösségére. Mert nincsen Isten előtt személy
válogatás. (Róm. 2, 11.) Az újszövetségben Isten az egész vi
lágot szereti s az egész világért adja oda az ő egyszülött Fiát, 
hogy mindenki, valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

A távozó Simeon prófétai tekintete azonban még egyszer 
előre irányul s a jövőbe lát. Jövendölése nem örvendező kí
vánság, hanem fájdalmas ténymegállapítás. Amikor reszkető ke
zét áldásra emeli, ez a kéz intőjellé és fenyegető ököllé erő
södik : „Imé ez vettetett sokaknak elestére. . .  az Izraelben; és 
jegyül, akinek sokan ellene mondanak". Ez azt jelenti, hogy 
Simeon szerint az ószövetség és az újszövetség helycseréje nem 
fog simán menni. Mi már tudjuk, hogy ez a prófécia csak
ugyan beteljesedett. A Messiás minden nép minden gyermeké
ért küldetett, de nem mindenki ismerte fel benne Isten üdvö
zítő hatalmát. Ebben pedig épen az ószövetség népe vezet. 
Bizony: „Az övéi közé jőve, és az övéi nem fogadák be őt." 
-(János ev. 1, 11.) Azok között, akik Jézussal találkoztak, épen 
az ószövetség népe közül kerülnek ki a legtöbben, akik „ellene 
mondanak". Ők voltak azok, akik Jézust a keresztre juttatták. 
Azt hitték, hogy az ószövetséget védelmezik. Nem vették észre, 
hogy amikor Krisztus ellen hadakoznak, az ószövetséget és ön
magukat támadják, hiszen az ószövetség igéi „azok, amelyek 
bizonyságot tesznek róla." (Ján. 5, 39.)

Még abban is, hogy ezek így vannak, az ószövetségi pró
fécia teljesedik be. Mindez nem véletlenül történik így. A pró
féták szellemében Simeon is megjósolja, hogy a Messiás kő lesz, 
melyben sokan megbotlanak és elesnek. „Imé ez vettetett so
kaknak elestére". Ő az a próbakő, melyen sok szív gondolatai 
nyilvánvalókká lesznek. Ő az, aki mindent feltár és mindene
ket meg is Ítél. Megítélte és megbüntette az ószövetségnek tőle 
elfordult népét is. Hontalanság és általános megvettetés lett a 
része. Soha egy népet nem gyűlöltek úgy a történelem folya
mán, mint a zsidóságot. Ő a teterrima gens, a legundokabb nép, 
amelyet a saját hazája sem hajlandó befogadni.

Mintha ma az újszövetség és az ószövetség népe között a 
harc kiújulna és erősödne. Az ujszövetségbeliek közül többen úgy 
akarják egyfelől az újszövetség sikerét biztosítani, másfelől az 
ószövetség népével szemben való ellenszenvüket kifejezésre 
juttatni, hogy az ótestámentumnak a vallásos életből, templom
ból és iskolából, sőt a bibliából való teljes kiküszöbölését kö
vetelik. Bármennyit is vétett az ószövetség népe az újszövetség 
ellen, amíg az evangélium alapján állunk, azt a küzdelmet, mely 
nem csupán az ótestámentum népe, hanem az ószövetségi ki-
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jelentés ellen is irányul, nem tekinthetjük a keresztyénséggel 
összeegyeztethetőnek. Az ótestámentum és az ujtestámentum 
lelke és valósága megköveteli, hogy a kettő mindig és minde
nütt együtt legyen. Az ószövetség befejezetlen az új nélkül, az 
új csonka az ótestámentum nélkül. Az ujtestámentumnak tehát 
bele kell az ószövetség népének a szentkönyvébe is kerülnie, 
de az ujtestámentum mellől sem lehet a bibliából az ószövet
séget kiszakítani. Ahogyan Simeon karjai között tartja a Mes
siást, úgy tartozik össze az ótestámentum is az újszövetséggel. 
Ne akarja őket senki erőszakkal kettéválasztani. Simeon ölébe 
beletartozik a Messiás, onnan őt kiragadni nem szabad. De ne 
kívánják azt se, hogy Simeon vesse ki karjai közül az Urat. 
A kettő együvé tartozik, mint a gyertya és a gyertyatartó. Az 
Ur nem lenne többé a világ, az egész világ világossága, ha őt 
az ótestámentum népétől el akarnánk venni. Az ujtestámentum 
is csonka az ószövetség nélkül. Olyan, mint a kettészakított 
szerződés. A törvény és az evangélium csak együtt jelenti az 
üdvösség levelét minden hivő, zsidó és pogány számára egyaránt.

*
A mai ünnep arról beszél, hogy a dicsőség királya meg

jelent „világosságul a pogányok megvilágítására, é s . . .  az Izrael
nek dicsőségére!0 Hódolnak előtte a bölcseség és a hatalom 
képviselői, örvendeznek neki a szegény betlehemi pásztorok is. 
Hódol előtte az agg Simeon, hódol az ószövetség az uj előtt. 
Hódol a törvény, hódolnak a próféták. Minden rendű és rangú 
ember reprezentánsa megtalálta benne üdvösségét. Megtalálhat
ják tehát azok is. akik eddig csak várták a Messiást. Krisztus- 
taian lelkek, ne várjatok tovább. Ha Jézus Krisztusban nem ta
láljátok meg a Messiást, hiába vártok. Jöjjetek azért ti is hozzá, 
csatlakozzatok a nagy táborhoz, a földi és mennyei seregekhez. 
Valljátok őt ti is vezéreteknek az utón, mely az örökkévalóság 
felé vezet, hadd visszhangozzék égen és földön a diadalkiáltás: 
Hozsánna! Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Urnák 
nevében! Hozsánna a magasságban! Ámen.

Viszkok Lajos
szolnoki h. lelkész.

Célegyenest előre!
(Vizkereszt utáni I. vasárnap.)

Filippi 3, 12.
Kétféle v íz  van ezen a világon: folyóvíz és állóvíz. A kettő 

között a tőkülönbség nem a viz anyagában, összetételében vagy 
minőségében van, hanem valami egészen másban. Közöttük a 
különbség abban van, hogy az állóvíznek csak partja van, a 
folyóvíznek pedig medre van. Hogy az egyiknek csak helyzete 
van, a másiknak pedig iránya van. Hogy az egyik a maga szé-
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lesre terpeszkedő ágyában arrafelé mozog, amerre hajtja az 
alkalmi szél, a másik pedig a maga határozottra vágott medré
ben célegyenest feszül neki folyása irányának s akármerre fúj 
is a szél, folyni a folyó mindig csak egyfelé fog: előre.

Ugyanebből a szempontból nézve, ember is kétféle van a 
világon. Van olyan, akinek szerteeső, céltalanul szétfolyó az 
élete és teljességgel hiányzik abból az egységbefoglaló, uralkodó 
cél-gondolat és van olyan ember,(akinek határozott irányú mederbe 
ágyazott, célrasiető, központi vezérgondolattól irányított az élete.

Az egyik lelki pocsolya, vizenyős, ingoványos lápvilág, a 
másik előre siető, hömpölygő folyam. Ki ne érezné, hogy ami
kor mi ezt így megállapítjuk, akkor egyúttal reátapintottunk az 
emberi élet legbetegebb pontjára is. Ki ne érezné: az a mi 
bajunk, hogy mi nem egyet akarunk, hanem legalább ezerfélét 
akarunk. Hogy ma elhagyjuk azt, ami tegnap még magasra tű
zött cél volt számunkra s holnap tán már megtagadjuk azt, ami
ért ma még lángolva hevülünk. Ugyanaz a bajunk, ami volt a 
Péteré, aki ma hősködve verte mellét, hogy meghalni is kész a 
Krisztusért, holnap pedig egy cseléd leány előtt gyáván azt is 
letagadja, hogy valaha is látta az Urat. A lelki szétosztottság, 
akarati belső meghasonlás a mi legfőbb bajunk.

Jertek, üljünk le Pál apostol csodálatos életének hatalmas 
sodrású folyamparljára s tanuljuk meg, hogyan születnek a 
léiekfolyamok ?!

Igénkből hármas üzenet csendül felénk.
1. Tanulj meg egyet akarni! Ezt a világot azok kötelezték 

a legnagyobb hálára, akik kivetettek magukból minden akarati 
megosztottságot, törekvésbeli szétesettséget, akik szerteágazó 
célgondolataikat eggyé ötvözték s életük futásában egyetlen 
akarással egy cél felé törekedtek. Pál apostol az evangéliom 
áldott tűzcsóvájával lángbaborította a világot, Pál apostol szerte 
gyülekezeteket alapított, Pál apostol mondhatatlanul sokat tett 
a Krisztus ügyéért, de mindezt nem azért tudta megtenni, mert 
lángelme volt, ügyes szónok volt, megbűvölő egyéniség volt, 
hanem azért, mert tudott egyet akarni, mert a szeméből, a sza
vából, élete példájából ugyanaz az egycélúság lobogott e lő : 
Egyet cselekszem, nem is akarok tudni másról s nekem még 
az életem sem drága, csakhogy azt az egyet elérjem. . .  Az egy 
célra szegzett akarat mindig csodákat művel. Kolumbus Kristóf 
kiült a tengerpartra s nézett... mindig egyfelé. Nézett mindig 
nyugat felé, ahonnét mintha egy rejtőzködő újvilág illatát hozta 
volna feléje a szél. Mindig egyet akart: eljutni oda s egyszer 
csak felfedezte Amerikát. — Tanulj meg egyet akarni, mert ez 
az eredményes emberi élet útja!

2. Tanulj meg egyet cselekedni! „Egyet cselekszem ..." 
mondja Pál apostol. Ezt a második üzenetet szeretném úgy tol
mácsolni, hogy a mondat két különböző szavára teszem a hang
súlyt. Tanulj meg egyet cselekedni! Mert az akarat csak állapot,
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megfogható valóság csak akkor lesz belőle, ha cselekvésbe len
dül át. Az akarat olyan, mint a párával terhes felleg. Mennyi 
áldás van összezsúfolva a felhőben 1 Benne rejtőzködik gyümölcs
fáink almájának zamatja, hegyoldalaink szüreti édes nedűje, 
szomjúságunk itala, orvosságunk vivőanyaga. De áldás a felhő
ből akkor lesz, ha megered az eső és a párák állagnélküli hely
zetükből kilépve alápermeteznek a szomjas földre. Akarat, szép 
terv, jó szándék, óh de sok van a világon! Pál apostol azt üzeni, 
hogy tanulj meg cselekedni, hogy az a sok akarat, szép terv és 
jószándék, mely a szíved mélyén szunnyad, valóság lehessen. De 
e hadd hangsúlyozzam így is a mondatot: Tanulj meg egyet cse
lekedni. A folyó ahogy folyik, nem mindig virágos mezők között 
kanyarog. Néha odaér kopár pusztákra, néha hullik belé száradt 
levél, hervadt virág, tört gerenda, pusztulás jelei. Ám a folyó 
mégis mindig egyet tesz: megy előre. Ilyen volt Pál apostol 
élete is. Lába nem mindig babérokon járt, sokszor tövisekre is 
hágott, feléje nem mindig elismerés hangzott, hullott szitok is, 
állt barátok között és törvényszék előtt, járt paloták árnyékában 
és börtönök fenekén, de mindig egyet cselekedett, mindig 
ugyanaz volt, ugyanaz a hűséges, rendíthetetlen, tölgyjellemű 
Pál apostol. Tanulj meg egyet cselekedni, mert ez a hősies 
élet útja!

3. Tanulj meg egyet szolgálni! Mennyi mindent cselekedett 
Pál apostol. A munkája ezerágú volt, de minden szolgálata egyet 
akart: Istent szolgálni s váradalma is csak egy volt: Krisztust 
megnyerni. Azt is megmondja, hogy miként lehet megtanulni 
az Istennek ezt a szolgálatát. „Azokat, amelyek hátam megett 
vannak, elfele jtvén ..." Építeni csak úgy lehet, ha a romokat 
eltakarítjuk elébb. Nem érzed e, hogy múltad ködlő világából 
csábító karok nyúlnak feléd, integetve, csalogatva, hogy újra 
belevesd magadat bűvös ölelésükbe. Intézd el a múltat, szakadj 
el bűneidtől, Isten megbocsátó kegyelme utján fordíts nékik 
hátat, aztán neki dőlni a jövendőnek s a sátán százirányu szol
gálata helyett ezután csak egyet szolgálj: Istent, jutalmat is csak 
egyet v árj: Krisztust! Tanulj meg egyet szolgálni, mert ez a 
keresztyén élet ú tja !

Ne hidd, hogy az az emberfajta, aki mindig egyet akar, 
egyet cselekszik és egyet szolgál, — amolyan fellegekben járó 
álomember csupán, aki esetlenül mozog ezen a sáros földön s 
nem tudja megállni a helyét ebben a gyötrelmektől izzó, súlyos 
kötelességektől terhes világban. Pál apostol ilyen ember volt s 
mégis senki se érezett akkora felelősséget embertársai iránt, 
senkinek sem égett úgy a lelke a földi élet kötelességeinek 
tudatától és senki se tett többet másokért, mint ő.

Az evangélium egyházának mindig voltak, ma is vannak 
tudósai, szónokai, tanácsosai, vitázói, ám Isten keresi azokat, 
akik talán nem tesznek sokat, csak egyet, de azt az egyet hittel 
híven és mindhalálig: szeretik a Krisztust, szolgálják az Istent. 
Imádkozom, hogy megszaporodjanak az ilyen emberek. Mert ez
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az az emberfajta, amelyről a római levél 8. fejezete azt ír ja : 
„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjele
nését.® Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

Az élethivatáshoz való előkészület.
Vizker. u. 2. vasárnap.

Máté 4, 1—12.
Megszoktuk, hogy Jézus megkisértetéséről szóló szentigét 

böjt I. vasárnapján halljuk, amikor ez az ige a bűn elleni harc
ban diadalmas Üdvözítőt állítja elénk példányképül. De megvan 
a maga különös jelentősége e jól ismert igének e mai vasár
napon is. A bethlehemi bölcsőtől a golgotái keresztfáig film
szerűen peregnek le előttünk Üdvözítő Urunk földi életének 
mozzanatai. Ezeket vetítik ugyanis elénk, karácsonytól husvétig 
az egymás után következő vasárnapok szentigéi. Kezdődnek a 
bethlehemi jászol körüli megható bibliai történetekkel, folytatód
nak a gyermek Jézusra vonatkozó kevés, de annál jellemzőbb 
és megkapóbb események felidézésével. És mielőtt az Úr kilé
pett volna a munkamezőre, megkezdte volna a szeretet evan- 
geliomának hirdetését, csudatételeivel bizonyságot tett volna is
teni hatalmáról, ez a szentige vetít fényt, hogy hol és hogyan 
készült nemes élethivatására, Isten akaratának teljesítésére. Idő
rendben tehát itt a helye e magában igen komoly tanulságokat 
rejtő történetnek, mely a mi Üdvözítő Urunk példája nyomán 
minket is arra tanít, hogy az élethivatáshoz való komoly elő
készület

1. a magány csendjében,
2. a kísértéseket legyőzve,
3. az Isten igéjének segítségével történik.

1. Mielőtt az Úr kilépett volna a galileai munkamezőkre, 
előbb viteték a Lélekről a pusztába, hol 40 napig a magány 
csendjében készült élethivatására. Elvonulva a világ zajától, itt 
az áhitatos csendben, félre nem érthetően, tisztán csendül meg 
lelkében életprogrammja: Az én eledelem az, hogy annak aka
ratát cselekedjem, aki engem elküldött.

A mi lelkűnkben is megcsendül élethivatásunk drága 
igéje, hogy annak akaratát cselekedjük, aki minket ide a köte
lesség mezejére elhívott. Csakhogy a mai élet forgatagában, 
tülekedő harcában sokan nem hallják, vagy ha hallják, elnyomni 
igyekeznek a lelkiismeretnek rendeltetésünkre figyelmeztető ko
moly intését. Ezért vau szükségünk a csendes magányra, hogy 
ott az áhitat óráin szóhoz és teljes jogához jusson jobbik énünk. 
Áldott drága órák ezek, angyal-szárnyak suhannak felettünk, 
érezzük, hogy az Űr van velünk s fogja kezünket, — vezet.



így tusakodott Jákob is az éjszaka csendjében, a hajnal 
feljöttéig, az Úr angyalával s áldásával tért vissza a kötelesség 
mezejére. Mózes a Sinai hegyén oly sok időre vonul el a vi
lágtól, hogy Izrael népe már elveszettnek hitte. Pál apostol meg
térése után Arábia pusztaságán évekig elvonulva él, csak ezután 
kezdi meg az evangeliom szolgálatában világhódító munkáját. 
Luther a kolostor magányában, éppen az imádkozva átvirrasz
tott éjszakák nyugalmat, lelki békét nélkülöző tusakodásai után 
alakul át a hit diadalmas hősévé.

És mivel élethivatásunk hűséges betöltése az egymás után 
következő napok kötelességeinek lelkiismeretes elvégzésétől függ, 
semmiképpen nem nélkülözhetjük a naponkénti csendes áhitat 
áldását. Erőt, segedelmet, vigasztalódást, lelki békét innen vi
szünk magunkkal küzdelmeink s fáradalmaink mezejére. Még 
az Úr Jézus is, aki pedig diadalmasan számolt le itt a puszta 
magányában a kisértővel, szükségesnek tartotta a naponkénti 
csendes elmélyedést, magánosán imádkozást, (Mk. 6, 46.) meny
nyivel inkább rászorulunk erre az áldott erőforrásra mi, kik 
gyarlóság gyermekei vagyunk.

Miller, angol író említ egy angol diákkollégiumot, ahol a 
nap kezdetén és végén, minden napon egy kevés időt a feltétlen 
csendnek szentelnek. Harangszó jelzi a csendes percek kezdetét 
és végét. A jelre az intézet zajos, tolongó élete pillanatok alatt 
elcsitul. Semmi beszéd, semmi társalgás sehol. Egyetlen lépés 
zaja nem hangzik. Mintha kihalt volna az egész ház. Nincs elő
írva, hogy az ifjak mivel töltsék a csendes perceket, de még a 
legközönyösebb is megilletödik a mindennap megújuló csendes 
percektől és ellenállhatatlan ösztönt érez az önmagábaszállásra 
s az Istennel való társalgásra.

Tartsd meg te is, mindennapon, ezeket a csendes per
ceket. Ne várd, míg a betegség vagy bánat kényszerít ezek
nek megtartására. Szíved sugallatát követve, önként keresd az 
Istennel való együttlétel erőt adó csendjét. Nem nélkülözheted 
ezt a csudálatos erőforrást, mert nézd csak mi vár reád is,

2. a kisértésekkel való nehéz harc. Pedig ha itt a küzdelmet 
fel nem tudod venni, elestél, mielőtt élethivatásod teljesítésére 
megindulhattál volna. Hogy mily hatalma van a kisértőnek, mi 
sem jellemezhetné jobban, mint az a hármas ostrom, mit az Úr 
ellen intéz. Kenyérkérdés, nagyravágyás, uralomvágy ma is ez
rével szedi áldozatait. A kisértő, mint ordító oroszlán szerte 
jár — mint az írás mondja — és sajnos, nem is kell valami 
nagyon keresni azokat, kiket el akar nyelni. A sátán minket 
is megkeres, minket is megkérdez, de a válasz tőlünk függ. Ott 
állott a kormányos a kikötőben fiával: „Nézd, fiam, azt az öböl
ből most induló két vitorlást. Az egyik jobbra tart, a másik meg 
balra kanyarodik, pedig mindegyik ugyanazt a szelet kapja. Hja, 
minden a kormánytól függ.“ És te, testvérem, hogyan állítod 
be életed kormányát? Mert minden ettől az elhatározó lépé
sedtől függ. Az egyik küzd bátran mindhalálig, elszántan, csak
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az Urra nézve és diadalmaskodik. A másik az emberi gyarló
ságra hivatkozva, a lelki adottságok, kényszerítő kérülmények 
mentségének kényelmes bástyái mögé húzódva, zsákmányul 
dobja szívét, de életét is a kisértőnek. Amaz nem lett szegé
nyebb, mert ura lett bűnre csábító indulatainak, sőt az önura
lom gyakorlásával a vezető szerepet a léleknek engedte át s 
így élete a Lélek gyümölcseit termi (Gál. 5, 22.). Emez elhibá
zott, tönkre tett élete romjain reményvesztetten kesereg. Ha azt 
akarod, hogy jobban kanyarodjon s csendes vizekre jusson 
életed hajója, jól fogd meg a kormányrudat és a kenyérgond
nak a te életedben felvetődő kérdéseinél ne feledd az Úr in
tését: Nemcsak kenyérrel él az ember. Ha jól akarsz készülni 
élethivatásodra, azt is észre kell venned, hogy a nagyravágyás 
és hiúság szánandó gyarlóságainak is hány testvérünk élete esik 
áldozatul. A pozdorja alap a csalódások vagy a szenvedések 
tűzében elég s összeomlik minden.

Előbb utóbb a sátán velünk szemben is leveti álarcát és 
leplezetlenül áll elő ígéretével: a világ minden kincsét neked 
adom, ha leborulva imádsz engem. Megvallom, nem ezen a 
kérdésen, — mit várhatnánk a sátántól mást — hanem azon 
ütközöm meg, hogy mindig akad ember, aki hitelt ád ezeknek 
az ígérgetéseknek. Annyi élettapasztalatra igazán könnyen szert 
tehet mindenki, hogy a sokat, nagyot Ígérgetőnek nem hisz. 
Hogy mivel fizet a sátán, csak egy példával illusztrálom. Egy 
kis füzet az oroszországi éhínséget szenvedőknek Németországba 
írt leveleit közli. A nyomornak elképzelhetetlen, megdöbbentő 
képe tárul ebből elénk. A hatóságok annyira elrequirálták a 
lakosság élelmiszerkészletót, hogy a szó legszorosabb értelmé
ben nem maradt betevő falatjuk. Utón útfélen éhségtől össze- 
roskadt, halódó emberek, temeteílenül heverő hullák. Terjed az 
emberhusevés. Kievben 150 esetben indítottak eljárást egyesek 
ellen éppen e bűn miatt. És mindezek nem távol, Szibéria fa
gyos mezőin, hanem közelünkben, Ukrajna humuszos vidékén, 
Európa azelőtti éléskamrájában történnek, de abban az ország
ban, melynek vezetői leborultak a sátán előtt s minden igye
kezetükkel az istenfélelmet akarják kiirtani az ember szívéből. 
Hát így fizet a sátán.

Forduljunk el e megdöbbentő képtől s véssük kitörölhet- 
lenüt szívünkbe az Urnák, a kisértő felett diadalmaskodó és 
életprogrammunkká váló tanítását: A te Urad Istenedet imádd 
és csak Őt szolgáljad.

Mi volt az Úr diadalának titka ? Az, hogy a sátán minden 
támadásával szemben

3. az Isten igéjére támaszkodik. Még az Úr is, ki maga az Ige. 
Az ő példaadását mennyivel inkább kell követnünk nekünk, 
kiknek tisztánlátását a bűn el-elhomályosítja. Élethivatásunk 
mezején a legbiztosabb, az egyedül helyes útmutatónk az Isten 
igéje. A legdrágább kincse volt hithű eleinknek —, s az ma is 
minden hivő léleknek, kik megismerték életet átformáló s meg
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szentelő erejét. „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és éle
sebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szívnek s léleknek, 
az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolato
kat és a szívnek indulatait*.

Érdekes megfigyelni, hogy nagy reformálorunknak, Lut
hernek nincs talán egyetlen képe sem, mely őt ne a bibliával 
ábrázolná. Azt az igazságot kívánja szemléltetni ez is, hogy 
Istentől nyert szent missziójához az igéből nyert erőt. Mert a 
biblia az alapja minden helyes életnek; Isten akaratát, emberi 
rendeltetésünket, kötelességeinket az ige fényénél látjuk tisztán. 
Aki élethivatására Isten igéjéből merít erőt, azt sem a sátán 
tőrvetése el nem ejti, sem az élet sorscsapásai meg nem törik.

„Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János tömlöcbe vet
tetett, visszatére Galileába*. így végződik mai evangéliomunk. 
És ez a Galileába való visszatérés jelentette Jézusnál a mun
kamezőre való kilépést. Megvívta lelkének harcát a pusztai ma
gányban, megedzette akaratát a kísértések meggyőzésével, Is
ten igéjének az élet minden kételyei közt eligazító útmutatására 
támaszkodva indul szent hivatására.

Téged is vár a munkamező, az Istentől kijelölt élethivatás. 
Hogy a te életed is diadalmas. Istentől megáldott legyen, te
kints Jézusodra, kövesd példaadását, eredj el s te is akképpen 
cselekedjél. Ámen.

Magyar Géza
száki lelkész.

Isten Báránya.
Vizkereszt u. 3. vas.

János ev. 1, 35—43.
Sok, nagy kérdés gyötri, tépi ma az emberek lelkét, de 

ezek közül egyik sem olyan mérhetetlen jelentőségű, mint a 
kérdések ama kérdése, hogy: „Kicsoda néked a názáreti Jézus 
Krisztus?* ...M i sem igazolja jobban ennek a kérdésnek az 
örökké új. örökké alkalomszerű voltát, mint az a tény, hogy 
mindenki kénytelen vele foglalkozni, reá válaszolni, aki csak 
egyszer is hallott a Názáretiröl, sőt azok gondolkoznak és be
szélnek róla legtöbbször és legtöbbet, akik szabadulni szeret
nének tőle. Mindaddig, amíg meg nem leled az igazi, a végső 
választ erre a kérdésre, folyton eléd mered nyugtalanító erővel 
és követelve kéri a választ Tőled: „kicsoda Tenéked a názáreti 
Jézus Krisztus?* Ki tudná megállapítani, hogy napról-napra, 
évről-évre, évszázadról évszázadra hány száz millió lélekben 
vetődött fel újra és újra az a kérdés: „ki az, akinek folyton 
újabb és újabb, folyton több és több templomot építenek, aki
nek az uralmáért mérhetetlen vagyont, erőt, időt és életet ál
doznak az em b erek ?!... K iaz. aki akkor a legerősebb, amikor 
legjobban üldözik!... Kicsoda Ő, a názáreti Tanító M ester?*.. -
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Erre a kérdésre keresve választ a Szentírásban, megálla
píthatjuk, hogy a kijelentések örök, szent könyve sokféle névvel 
jelöli Jézus Krisztus igazi mivoltát. Nevezi Ő t: Tanítónak, Mes
ternek, Prófétának, Főpapnak, Messiásnak, Királynak, Béke 
Fejedelmének, Urnák. Isten Fiának, Világ megtartójának. Orvos
nak, Jó  pásztornak. Élet kenyerének. Útnak, Igazságnak, Élet
nek, Feltámadásnak, Világ Világosságának, az Egyház Vőle
gényének, Isteni Közbenjárónak, Szószólónak, Ég és Föld Urá
n a k ... Van azonban Jézus Krisztusnak egy ritkábban hasz
nált neve is a Szentírásban, egy olyan gyönyörű neve, amely 
a leghívebben, a legteljesebben fejezi ki azt a mély, szent tit
kot, hogy kicsoda Ő mi n ékű n k ?... Gyönyörű ez a név: „Is
tennek a Báránya." Felolvasott alapigénkben Keresztelő János 
próféta tesz róla így, ezzel az elnevezéssel bizonyságot: „íme 
az Istennek a Báránya!"

Miért mondja Keresztelő János próféta „Isten Bárányá"- 
nak Jézus K risztust?... Azért talán, mert Jézus Krisztus is 
olyan természetű volt, mint a bárány: szelid. békés, türelmes,, 
aki Ézsaiás próféta szerint szenvedése közben a száját sem 
nyitotta meg, _ mint a vágóhidra vitt b árán y ?... Nem!, nem 
ezért nevezi Őt Isten bárányának a próféta, hanem sokkal mély
ségesebb okból! . . .  Ez az elnevezés teljesen érthető volt azok 
előtt, akiknek mondotta a próféta, mert benne gyökeredzett a 
zsidó vallásos élet hagyományában, gondolatvilágában. A zsi
dóság életében különös, jelentős szerepe volt a húsvéti bárány
nak, az u. n. „páskha bárányának. Mikor a zsidók Egyptomban, 
a szolgaság országában sínylődtek és Fáraó zsarnoki hatalmából 
nem akarta elereszteni őket, akkor óriási jelentőségűvé lett kö
zöttük a bárány és annak a vére. Mózes u. i. Isten intelmére 
megparancsolta minden zsidó családnak, hogy öljön meg egy-egy 
tiszta bárányt és vérével hintse, kenje meg lakása küszöbjét és 
szemöldökfáját... Mikor ez megtörtént, akkor Isten büntető 
angyalai Egyptomban megöltek minden házban minden első 
szülöttet az emberek és áz állatok körében, de a zsidó családok 
házát, lakását, ahol a bárány vérét meglátták a bejáraton, el
kerülték és megkímélték. így lett a bárány vére megmentője, 
pusztulástól, csapástól való megváltója a zsidó családoknak és 
ennek az emlékére, az Egyptomból való kiszabadulás emlék
ünnepén, a zsidó Husvétkor, Páskha ünnepén hagyományos, 
vallási szokás volt a „szabadító bárányának, a „páskha bárány- 
nak“ az áldozása minden zsidó családnál. Nemcsak emlékezés 
volr ez, hanem ennél több is. A tiszta bárányokra a főpap át
ruházta az áldozó ember bűnét, az így bűnnel terhelt bárány 
megölve, vérét reáhintette az oltárra és az a bűnnel telített bá
rányvér ott az oltáron hitük szerint kiengesztelt, kiöntött, eltö
rölt bűnné v á lt.. .  A bárány vére bünbocsánatot és lelki sza
badulást je lentett... Erre a páskha bárányra gondolt és utalt 
maga Jézus Krisztus is a golgotái halála előtt való estén, az. 
utolsó vacsora alkalmával, mikor a páskha-bárányt költötte el
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tanítványaival, az Úrvacsora szereztetési igéiben: „ez az én vé
rem, mely Ti értetek és sok emberért kiontatik bűnök bocsá
nata végett!“. . .  Ő tehát önmaga is ]„páskha bárányához hason
lítja magát, akinek vérét ontják majd áldozatul, sok ember 
bűnének a bocsánata végett.. .  Ő a saját akaratából, Isten 
kegyelmi végzéséből áldozta fel önmagát az emberiség meg
váltása, üdvözítése végett! Az Ő halála a végtelen Örökkévaló
ságba, Isten tanácsába nyúló, mélységes, szent titokzatosság, 
amelyből az a bizonyos, hogy mi értünk történt, hogy minékünk 
örök, ingyen kegyelmet, üdvösséget. Istenfiúságot szerzett, de 
hogy miért és hogyan?, azt nem értjük és nem érthetjük meg 
sohasem, mert Isten végzése volt ez, már pedig Isten gondolata 
felülmúl minden emberi észt és tudást... És ez nemcsak a Szent
írás bizonysága, hanem megszámlálhatatlan sok hívő lélek sze
mélyes, tapasztalati bizonyossága, meggyőződése is, akik ujjongó 
szeretettel mutatnak reá, Keresztelő Jánossal együtt Jézus Krisz
tusra: „íme az Istennek a Báránya!® ...

Ugy-e nem érted mindezt, Testvérem ?.. .  Nem csod a!.. .  
Hiszen a cigánykaravánban élő rongyos, mezítlábas kis koldús- 
gyermek sem érti azt meg sehogy sem, ha egy robogó, fényes 
autó hirtelen megáll a cigánytanya előtt az erdőben, sikoltva 
kiugrik belőle egy gyönyörű ruhájú, aranykoronájú királynő, 
odarohan hozzá, ölébe kapja, sírva-zokogva össze-vissza csókolja 
maszatos arcát és boldogságtól fuldokló hangon gügyögi fülébe 
a bámészkodó koldúsgyermeknek: „drága kis fiam, egyetlen 
életem, hát élsz, hát megvagy, hát nem haltál m e g ? ... Elra
boltak tőlem ezek a rablók, de most hazaviszlek a királyi várba, 
velem maradsz mindig. Te leszel az ország trónörököse ragyogó, 
királyi ruhában, fényes udvarral!®... Ugy-e, az ilyen elrabolt 
és édesanyja által újra meglelt, rongyokban élt koldús-királyfi 
sem érti, mi történik vele, körülötte, mikor arcára hull a sok, 
királynői csók, mikor lelkére zuhog, záporoz az anyai szeretet 
izzó áradata ? . . .  Te sem érted meg, hogy Téged a Mindenség 
Királya, az Úristen az Ő feláldozott szent Fia halála révén 
örökre fiává fogadott és Néked ingyen, érdemetlenül teljes bűn
bocsánatot, kegyelmet, üdvösséget ajándékozott! . . .  Nem baj, 
ha nem érted, a fő dolog az, hogy mindez megtörtént és Te 
úgy, ahogy itt ülsz az Isten házában Istent kereső lélekkel, 
örökre be vagy írva az örökélet könyvébe piros betűkkel, Isten 
Bárányának vérével! Igen, ez így van! . . .  Ezt magad is be
látod, erről magad is meggyőződsz, csak tégy úgy, ahogy András 
tett Keresztelő János bizonyságtétele után: elment Jézushoz, 
hogy személyesen, közvetlen tapasztalásból megismerje s mikor 
megismerte, mikor megszerette, akkor szövetséget kötött vele, 
szövetséget, melynek örökös köteléke a hűség és szeretet volt.

Jö jj és láss Te is ! . . .  Olvasd el egyszer, olvasd el kétszer, 
olvasd el tízszer, százszor az Evangéliumot, ismerd meg Őt és 
kövessed Őt! Tégy úgy, ahogy Ő m ond ja!... Imádkozz lélek
kel, imádkozz hittel, leld meg az Istent erővel, lépj a szeretet
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útjára és szeressed krisztusi lélekkel embertársaidat, majd meg
látod, hogy egy soha nem érzett élet bontakozik ki lelkedben:: 
égi erők lepik el a lelked, angyalszárnyon száll le az égi béke 
Reád, lelked megtelik örömmel, erővel és lassan-lassan kinyílik 
telkedben a világító bizonyosság, hogy Te örökre az Istené 
v a g y ... Ezt nem hinni, hanem „érezni* fogod, érezni épúgy, 
mint ahogy érzed azt, hogy élsz!

És még mást is tégy! . .  Ha meglelted életed legfőbb, ki
mondhatatlan kincsét, az Istennel való békességet, az üdvösség 
ragyogó, örökké mosolygó bizonyosságát, akkor ne maradj ott 
ülve a Jézus lábánál, hanem tégy úgy, ahogy András!... Eredj 
el a testvéredért is, hívd el őt is Jézushoz, hogy ő is megis
merje, ő is megszeresse Őt és ő is meglelje lelke üdvösségét!... 
És ha téged hív a testvéred, mint ahogy Simont hívta testvére, 
András, tégy Te is úgy, ahogy Simon tett, ne útasítsd el a hívd 
szót, hanem fogadd meg és jö jj el Jézushoz, úgy ahogy Simon 
Péter is eljött és Jézusé maradt... Igen, tégy bizonyságot Jézus 
Krisztusról mindig, mindenütt, hogy minden testvéred, minden 
embertársad meglelje a választ a kérdések kérdésére egykor: 
„kicsoda nékem a názáreti Jézus Krisztus?*, — és a válasz 
egyhangú legyen minden emberajkon: „íme az Istennek a 
Báránya!“

Ahány lelket elvezetsz a földön Jézus Krisztushoz, annyi 
áldás száll Reád majd otthon, a mi gyönyörű, örök égi hazánk
ban, melynek királya Ő, a töviskoszorús Istenfia! Erre kér ö  
Téged most is, ebben a pillanatban is az. én lelkem, az én 
szavam által: „légy az enyém, mert megváltottalak!“

És te mit válaszolsz? Ne válaszolj semmit, hanem: Tégy... 
Ámen.

Pass László
debreceni lelkész.

Natanael.
Vizkereszt u. 4 . vasárnap.

János ev. 1, 47—51~
A felolvasott szentige egy izraelita férfiú „Natanael“ alak

ját jeleníti meg előttünk, akinek rövid életrajza a következő r 
A Názárettel szomszédos, galileai Kána városából származik. 
Fülöp apostol barátja. Neve „Natanael“ annyit tesz: Isten aján
déka. Ősrégi zsidó név ez, Izsakhár fiát, Jákob unokáját ne
vezték így. Az Ur Jézus jellemzése szerint: Natanael: „egy 
igazán izraelita, akiben hamisság nincsen!“

A keresztyén hagyomány Natanaelt azonosítja Bertalan 
apostollal, akiről tudjuk, hogy Perzsiában. Arábiában, Indiában 
és Örményországban hirdette az evangéliumot és sok lelket ve
zetett a Krisztushoz. Sőt amidőn Örményország királyának leá
nyát kézrátétellel meggyógyította, a király egész udvarával
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együtt megkereszlelkedett. De a pogány papok az apostol élete 
ellen esküdnek, Astyáges, a király fivére, azon ürügy alatt, 
hogy az evangéliumot kívánja hallani tőle, kastélyába csalja. 
Itt felszólítja, hogy áldozzák a pogány isteneknek. Mivel ezt az 
apostol megtagadja, szörnyű kínzások között, kivégzik. Először 
a bőrét nyúzzák le, azután lenyakazzák.

így hal Natanael — Bertalan, az „igazán izraelita", Kr. u. 
71-ben aug. 24-én, dicsőséges vértanúhalált, az Ur Jézusért.

A felolvasott szentige Natanaelnek az Ur Jézussal való 
első találkozását állítja szemeink elé. Elmélkedésünk két pont
ból fog állani. Az elsőnek a címe: 1. Názáretből támadhai-e va
lami jó ? A másodiké! 2. Jer és lásd meg!

*  *
*

1. Názáretből támadhat-é valami jó ? A kételkedés és a bot- 
ránkozás mondatja ezt Natanaellel. Kételkedés és botránkozás! 
Ez a Krisztusban való hitnek két legesküdtebb ellensége. A ké
telkedés férge rendszerint a hitnek a gyökerére veti magát s 
pusztító fogaitól elsorvad a hit fája.

Natanael és Tamás, a kételkedésnek két ismert alakja. 
Egyik az Ur Jézus földi munkássága kezdetén, másik végén 
szúr éles tőrt kételkedésével az Ur Jézus szívébe. Tamás így 
szól: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit. . . semmi
képen el nem hiszem, Natanael pedig azt kérdezi: Názáretből 
támadhat-e valami jó ?

A Krisztusban való hitnek másik ellensége a botránkozás. 
Jellegzetes zsidó betegség ez. Az Ur Jézus túl kicsi, egyszersmind 
túl nagy volt népe számára. Túl kicsi volt, mert alacsony sors
ban született és nem a fényes fővárosban Jeruzsálemben, ha
nem egy galileai kis faluban nevelkedett. Amikor Nikodémus 
egyízben védeni próbálja az Urat, a zsidó főemherek ezt csap
ják fejéhez: „Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem 
támadt próféta!" Ez a kijelentés ikertestvére a Natanaelénak: 
„Názáretből támadhat-é valami jó ? "

Óh. amikor Natanael később megtudja, hogy az Ur nem 
Názáretben, hanem a prófétai írások szerint Betlehemben szü
letett, mint kell szégyenkeznie e lekicsinylő szavai miatt!

Túl kicsinek találták a zsidók az Üdvözítőt, pedig a való
ságban annyira nagy volt, hogy nem tudták Őt sem megérteni, 
sem felfogni. Értelmi körük szűknek bizonyult az Úr Jézus nagy
ságának befogadására. De ez alkalommal a szemtől-szembe lá
tás eloszlatja Natanael leikéről a kételkedés ködét.

2. Jer és lásd meg! Natanaelnek arra a kérdésére: Názá
retből támadhat-e valami jó, Fülöp az egyetlen feleletet adja, 
ami adható: Jer és lásd m eg!

Csak egy út vezet a mennybe: a Jézus Krisztus, Őhozzá 
pedig leggyorsabban elvezet: a hit. A hivő embernek az a tulaj
donsága, hogy előbb hisz, azután lát és tapasztal. A kételkedő el
lenben előbb látni és tapasztalni akar, azután tud csak hinni.
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Ilyen Natanael is hitéletének a hajnalhasadása előtt, azért mondja 
neki Fülöp kurtán: „Jer és lásd meg!“

Csak azt hiszem, amit látok! — szereti mondani a kétel
kedő ember. Nos a názáreti Jézus olyan valaki, akit bátran 
odaállíthatunk a kételkedő elé, hogy lássa meg és higyjen. A 
tapasztalás kitűnő iskola a kételkedők számára. Sőt a hívőknek is 
elengedhetetlenül szükséges, hitük megerősítése céljából, a ta
pasztalás iskolája. Ha elfogadod is a prédikációt, mégis azt kiál
tom neked: Jer és lásd m eg! Magad jöjj az Ur Jézushoz imád
ságban, személyesen ismerd meg Ot. Magad életében, örömében 
és fájdalmában éldd át annak igazságát, amit hallottál, olvastál, 
tanultál és hittél.

Jer és lásd meg! hogy nincs helység a földkerekségen, 
amelyből annyi jó származott volna, mint épen Názáretből. Po- 
gányok számára világosság, millió és millió emberi lélek szá
mára üdvösség. Van e ennél nagyobb jó a világon?

Nagy emberek hírnévre emélték a maguk városát. Nagy
szalonta — Kiskőrös — Monok neve összeforrott egy Arany— 
Petőfi és Kossuth nevével. De még messzehatóbb, világhírnévre 
tett szert Názáret, ahol a mi Urunk fogantatott és felnevelke
dett, mert erről a helységről nevezik Őt így : Názáreti Jézus 1

Csak azt hiszem, amit látok — mondod. Jer  hát kételke
dőm és lásd meg mind azt a sok jót, ami Názáretből szárma
zott. Elvezetlek lélekben a németországi sok szeretetintézmény 
közül egybe: Béthelbe. Midőn meglátod a nyavalyatörős-betegek, 
hülyék, alaggottak, őrültek menedékházait s azt a gondoskodó, 
krisztusi szeretetet, amely még eme szerencsétlenek életét is 
boldoggá tudja varázsolni, akkor nem fogod többé azt kérdezni: 
Názáretből támadhat-e valami jó ?! Sőt látván, amit a názáreti 
Jézus manapság cselekszik, így fogsz felkiáltani: Te vagy az 
Isten Fia, te vagy az Izraelnek és minden népnek királya! ! !

* *
*

Most pedig még valamire szeretném reáirányítani a figyel
meteket.

Natanael előképe azoknak a zsidóknak, akik az Ur Jézus
ban, az Ő alacsony származása miatt, előbb kételkednek, meg- 
botránkoznak, de miután Őt megismerték, hódolattal borulnak 
le Előtte.

Az 1840-es években Pest város egyik legtekintélyesebb 
kereskedője Safir Sándor, Izrael volt. Zsidó hittestvérei ország
szerte ismerték és tisztelték műveltségéért, mocsoktalan jelle
méért és emberbaráti szívéért. Ez a férfi, Dr. Keith skót misz- 
szionárius befolyása révén, egész családjával együtt keresztyén 
hitre tér, megkeresztelkedik és ettől kezdve tántoríthatatlan hit
tel csügg Jézus Krisztuson, az ő Megváltóján. Keresztelése al
kalmával olyan beszédet mond a názáreti Jézus mellett, hogy 
beszédét kinyomatják és ezerszámra terjesztik a magyarországi 
zsidók között, akikre a legmélyebb hatást gyakorolja.
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Ma már, hála az Úrnak, nagy számmal vannak zsidó ke
resztyének országunkban, akik Izraellel való kapcsolatukat nem 
szakították meg ugyan, de forró hittel cstiggnek a megfeszített 
és érettük is vérét ontott, Bárány Jézuson.

Ne feledjük azonban, hogy több mint ötszázezer itt Csonka- 
magyarországon azoknak az izraelitáknak száma, akik azt kér
dezik Natanaellel: Názáretből támadhat-é valami jó ?

Mit tesznek a magyar keresztyén egyházak érdekükben ? 
Úgyszólván semmit. Van ugyan két zsidómissziói szervünk Buda
pesten, de mind a kettő idegen plánta. Egyiket skót reformátu
sok, másikat norvég evangélikusok tartják fenn. Pedig sok 
„igazán izraelita* megtérne Natanael példájára, ha egyszer szem
től-szembe találkozna az Ur Jézussal. Sok izraelita lélek van Ma
gyarországon, akik az Úr Jézusnak titkos rajongói ama perctől 
fogva, midőn először pillantottak bele az Ujtestámentomba. Aki 
„hamisság nélkül* van, mint Natanael, az lehetetlen, hogy el
fusson Attól, Aki maga az „Igazság*!

Mikor ébred a magyar evangélikus egyház annak tuda
tára, hogy a közöttünk élő zsidósággal szemben missziói köte
lességei vannak?! Sok ezer újkori Natanael ajkán ott van ma 
is a kételkedés szava: Názáretből támadhat-e valami jó ? Lesz
nek-e Fülöpök, akik odalépnek mindenikhez, gyöngéd szeretettel 
megfogják kezöket és így szólnak: Jer és lásd meg! Ámen.

Horeczky Béla
ősagárdi lelkész.

Illusztrációk.
Luk. 1, 71: A spanyol törvényszék egy embert golyó általi 

halálra ítélt. De mivel az születésére nézve angol, állampolgár
ságára pedig amerikai volt, mindkét birodalom követe közbe 
lépett az érdekében: hogy a spanyol hatóságnak nincs joga őt 
kivégezni. Miután tiltakozásuk nem használt, az elitéltet zászló
ikba csavarták: „Most lőjétek agyon, ha merítek; de ha meg- 
teszítek, két nagy állam zászlóján ejtetek sérelmet, mely meg- 
boszulatlanul nem marad“. S az elitéit megmenekült a haláltól. 
— Így takar be bennünket engesztelő áldozatának véres zász
lajával Jézus is, hogy megmentse a mi lelkünket s megszaba
dítson a mi legnagyobb ellenségünktől: a haláltól és kárhozattól.

*

Máté 3, 8: Talán kellemetlen is, hogy annyiszor és most 
ismét a megtérésről prédikálok itt nektek. Az ember nem szíve
sen veszi hibáinak a folytonos hánytorgatását és feszegetését; 
jobb szeretne szalon-hangon kedves, hízelgő dolgokról hallani. 
Mintahogy annak idején Lutherhez is azzal fordult egy város, 
hogy ajánljon a számukra egy prédikátort. De kikötötték, hogy 
alakra legyen magas, a tekintete nyílt, az arca megnyerő;
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legyen jártas a zsidó, görög és latin nyelvekben, modorára 
nézve pedig szeretetre méltó és simulékony, aki a pápistákkal 
is jól összefér. Erre a reformátor egy papírra rajzolt lelkészt 
küldött nekik egy levélben ezekkel a szavakkal: „Itt van egy 
olyan lelkész, amilyent kívántok". Andreae Bálint is midőn egy 
birodalmi város minden jó és finom tulajdonsággal felékesített 
lelkészt keresett, egy bábkalács-lelkészt küldött a számukra: 
„Itt van egy édes, mézes lelkész; ha meguntátok, akár meg is 
ehetitek". — Nem ! A kelevény és fekélyes seb az orvos simo- 
gatására nem gyógyul meg: kíméletlenül ki kell azt vágni és 
eltávolítani a szervezetből. Éppen így a bűn fekélyével szemben 
sem lehet az Isten igéje s ez igének fegyverét forgató lelkész 
gyöngéd és megalkuvó, elnéző.

*

Luk. 3, 17: Az angol banknak van egy elmés pénzosztá
lyozó készüléke, melyet a bank egyik tisztviselője talált fel. Egy 
rézsutosan mozgó mérlegről, mely kétezer darab sovereignt 
(kb. 26 P értékű angol arany pénz) tartalmaz, egymás után 
hullanak alá az aranyak egy kis réz asztalkára. Ha a lehullott 
arany pénznek megvan a rendes, teljes súlya, egy önműködő 
ujj jobbra söpri el azt, hogy a forgalomnak átadassék. Ha az 
aranynak súlyából csak egy kicsiny is hiányzik, egy másik újj 
balfelé dobja; ahol egy éles kés a hiányos arany pénzt azonnal 
három darabra vágja, hogy forgalomba ne kerülhessen. Mond
ják, hogy a gép részéről minden, még a legcsekélyebb tévedés 
is ki van zárva. — Ilyen osztályozást tesz majd az Ítélet napján 
Jézus is : a búza jobbra kerül, csűrbe takaríttatik; a könnyűnek 
talált, értéktelen polyva pedig balra, hogy megégettessék oltha- 
tatlan tűzzel.

*

Jelen. 3, 20: Egy városi lelkész hívei látogatása alkalmával 
egy szegény asszony ajtaján kopogtatott, hogy valami segélyt 
nyújtson, vigyen neki. De ismételt kopogtatásra sem kapott 
feleletet: nem nyílt meg az a jtó ; távoznia kellett. Midőn később 
találkozik az asszonnyal, mondja neki, hogy ekkor, meg ekkor 
kereste. „Mely idő tájban," — kérdezi az. „Úgy három óra kö
rül; többször is kopogtattam, de nem kaptam semmi választ. 
Egy kis adományt akartam átadni". „Óh uram, mennyire sajná
lom, — sopánkodott az asszony; pedig otthon voltam, hallottam 
is a kopogtatást. De azt hittem, hogy a háziúr jön a házbérért 
s mert nem volt miből fizetnem, nem mertem ajtót nyitni". — 
Sok ember is így gondolkozik, mikor Jézus kopogtatását hallja: 
attól fél, hogy Ö követeléssel jön. Pedig nem; hanem inkább, 
hogy adjon nekünk, hogy megajándékozzon bennünket. Nyissuk 
meg azért előtte készséggel és örömmel a mi házunkat s szí
vünket, hogy betérjen hozzánk!

*
Karácsony: Egy régi német legenda szerint karácsony nap

ján a tengerbe sülyedt harangok megkondulnak, megszólalnak
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(V. ö. a magyar legendát Szent Anna taváról). Egy-egy szívnek 
a tengerében sok minden lehet eltemetve, elfeledve; de kará
csonykor onnan a lélek mélységéből mintha harangszó csendülne 
fel. A szülői ház, a boldog gyermekkor elmosódó, foszlányos 
emlékeinek: önfeledt örömnek és gyermekded hitnek áhítatba 
ringató, kedves harangszava.

*
Luk. 2, 14: A pogány római istennek, Janusnak a temp

loma béke idején zárva, háború idején pedig nyitva volt. S mert 
szinte folytonos harcok dúltak a nagy római birodalom területén, 
alig volt rá idő és alkalom, hogy Janus templomát becsukhatták 
volna. Jézus születésének az évében azonban hosszú évek után 
először volt zárva a templom; mintegy jelképéül és bizonyságául 
annak az angyali híradásnak: „Békesség e földön!“ — A ma
gukat keresztyénnek tartó nemzetek közt mikor fog már a 
Janus-templom ajtaja végleg becsukódni: hogy a féltékenység,, 
irigység, gyűlölködés átkos szellemeit zár alatt tartsa; hogy a 
népek a prófétai jövendölés szerint (Ézs. 2, 4) fegyvereikből 
kapákat csináljanak s egyik a másikra kardot ne emeljen és 
hadakozást többé ne tanuljon!? Akkor lesz majd e földön ka
rácsony. Addig, mint ott a betlehemi vendégfogadóban, közlünk 
és nálunk sincs helye Jézusnak.

*
Luk. 2, 16: Schafer Rudolfnak, a híres német festőnek, 

van egy a háború idejéből származó gyönyörű alkalmi képe: 
„A pásztorok a bethlehemi istálló ajtajában". A festmény a beth
lehemi pásztorokat ábrázolja, amint örömtől lelkendezve tódulnak 
befelé az istállóba, melynek nyitott ajtaján át ragyogó fényözön 
árad feléjük s reájuk. A képen úgy félrébb egy csukaszürke
ruhás katona-alak is látható, amint mereven, elkomorult tekin
tettel á ll; nem mer, vagy nem akar közelebb jönni. De egy kis 
lányka megfogja a kezét s a másikkal az istállóra mutat, mint
egy azt mondva: „Nézd, ott találsz te is vigaszt és békességet". 
— Ez a csukaszürke-ruhás alak mintha csak a mi sok gondtól,, 
csalódástól és küzdelemtől megkeményedett arcú, sötét tekintetű 
korunkat jelképezné, mely szintén nem akar, vagy nem tud a 
bethlehemi jászol-bölcső előtt leborulni.

*
Járt. 1, 14: Dr. Nettleton angol lelkész egy sétája alkal

mával egy gazdag ember háza előtt ment el. Becsönget az ajtón. 
Véletlenül éppen a házi asszony nyit ajtót. A lelkész kérdezir 
„Itt lakik Jézus ebben a házban?" Az asszony úgy szinte min
den gondolkozás nélkül rámondja: „Nem kérem, nem itt lakik"* 
A lelkész tovább megy. Az asszony magára maradva, gondol
kodóba esik a kérdés felett. S mikor évek múlva Nettleton ott 
prédikált, egy urinő jön hozzája prédikációja végeztével: „Em
lékszik-e, mikor itt egy házba becsöngetve azt kérdezte, hogy 
ott lakik-e Jézus?" „Emlékszem, — mondja a lelkész; s azt a
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választ kaptam, hogy nem*. „No hát a kérdése gondolkodóba 
ejtett; s most már elmondhatom, hogy ott lakik velünk, a há
zunkban Jézus*. Hát a te házadban ott lakozik-e?!

*

Járt. 4, 34: A régi római katonáknak a sisakján két betű 
volt: ST. Kezdő betűs rövidítése annak a szónak: Semper Talis; 
magyarul: mindig ugyanaz. Ez a két betű figyelmeztette a római 
katonát, hogy mindig és minden körülmények között egyforma 
hűséggel és engedelmességgel teljesítse kötelességét. A Krisztus 
nevéből származó keresztyén név, melyet viselünk, minket is 
állandóan arra figyelmeztet, hogy az övéhez hasonló hűséggel 
és engedelmességgel cselekedjük Istennek, a mi mennyei atyánk
nak az akaratát.

*
Luk. 2, 32: Midőn Duncan misszionárius az indiánokat a 

betűvetésre tanította, azt magyarázta nekik, hogy a levélírás 
keltezésénél mindig fel kell tüntetni az évszámot is : 1861. „De 
miért ezt a nagy számot?* — kérdezik a rézbőrüek. „Mert 
ennyi idő telt el Krisztus születése óta,* — felel nekik a hit
térítő. „Micsoda, — kiáltanak fel azok csodálkozva; ennyi ideje 
már, hogy Jézus a világra jött és csak most adjátok ezt nekünk 
tudtunkra*!? Nem érzed-e, hogy a pogányoknak ezen kifaka- 
dásában ellened is súlyos panasz és vád foglaltatik? 1934-et 
írunk s milyen sokan vannak még, akik semmit sem hallottak 
és tudnak Krisztusról. Mit tettél te eddig a misszió ügyéért! ?

*
Máté 3, 13: „Miért megy Jézus megkeresztelkedni János

hoz, aki a bűnből való megtérés keresztségét prédikálta : mikor 
benne semmi bűn nem találtatott?* — kérdi Luther. Feleletül 
azt mondja: „Nem maga miatt, hanem mi miattunk, a mi bű
neinkért. Magára vette bűneinket; azoktól akar megszabadítani 
s azokat akarja a keresztségben lemosni és eltörölni: hogy raj
tunk segítsen és a mi bűneink többé ne találtassanak*.

*
Máté 4, 1: „Hisz maga az ördögben?* — kérdezi egy 

„felvilágosult* úr egy egyszerű, jámbor biblia-árustól. „Azelőtt, 
valamikor nem hittem, — felel ez neki; de mióta nyitott szem
mel járok a világban, hiszek benne: mert mindenütt látom a 
nyomait*. „Ügy, akkor bizonyára ismeri az ördögök öreganyját 
is ? “ — hangzik a gúnyos kérdés. „Igen, — mondja emberünk; 
önhittségnek és elbizakodásnak hívják* . . . Jézusban is az 
elbizakodást akarja felébreszteni, amikor ismételten is arra hivat
kozik: „Ha Isten fia v a g y ...*

*

Ján. 1, 35: Egy fiatal távirdai hivatalnok nyomasztó bűn
tudatától szeretett volna szabadulni, de nem tudott. Egy napon 
szolgálat közben szokatlan sürgönyt fog fel, hogy azt továbbítsa. 
A távíró gép által lekopogott betűk összetételéből ezek a szavak
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jöttek k i : „Imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ 
bűneit". Egy üdülő szabadságon levő úr táviratozza ezt a bibliai 
mondást egy barátjának a levelére, melyben az kínos vajúdások 
és szorongások közt hánykodó lelkét tárta fel előtte. A sürgöny 
ugyan nem a fiatal embernek szólt, de áldást árasztva, töpren
géseit és kételyeit lecsendesítve hullott annak minden szava a 
lelkére. Ami után annyira epedt, de amit eddig hiába keresett: 
megtalálta szívének nyugalmát.

*

Ján. 1, 50: Savonarola Jeromos, a reformációnak olasz- 
országi előharcosa. akit a pápa megfojtatott és megégettetett, 
Fizenze piacán tartott megrázó bűnbánati prédikációiban 1495- 
ben elsőnek vetette fel az eszmét, hogy Firénze válassza meg 
Krisztust királyának; de nem tudta azt teljes erővel diadalra 
vinni. 1527-ben a fenyegető ostrom zűrzavaraiban újra felkapták 
a gondolatot s nagy többséggel határozattá emelték. A Palazzo 
Vecchio főkapuján ma is ott van még a falba illesztett márvány- 
tábla ezzel a felírással: „Jézus Krisztus, a nép határozatából 
Flórenc megválasztott királya". Papini, mint firenzei szülött,. 
Krisztusról írt híres munkájának az előszavában büszkén vallja 
magát Krisztus király katonájának és alattvalójának. — Krisztus 
azonban nemcsak Izráélnek és Firenzének, hanem az egész 
világnak a királya. Az Ő királysága a legégetőbb és legidősze
rűbb „király-kérdés", melytől az ideig és örökkévaló boldog
ságunk függ.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Könyvismertetés.
Túróczy Zoltán: íme!

Egyházi beszédek és előadások. Szerző kiadása Győr. Ára 4'50 P.

Túróczy Zoltán kötete külső kereteit illetőleg 36 prédikációt, 2 konfe
renciai előadást és egy ünnepi beszédet foglal magában. Lényegét illetőleg 
40 bizonyságtevő megnyilatkozás, melynek mindegyike az örökkévaló Ige 
lenyűgöző erejét és megrázó hatalmát érezteti.

Ez a rövidke szó fogja át a 40 beszédet: íme ! Nem művészi ötlet, ha
nem lelki biblicitás írta ezt a címet a könyv homlokára. Különböző alkal
makkor, változó értelmezésben lép elénk a biblia lapjain ez a rövidke szó,, 
de változatlanul mindig sokat mond és sokfélét követel. Az előszó költői 
cimmagyarázatának különböző szálait ebben a gvünyörű programmban vezeti 
egybe a szerző: „Ez szeretne lenni ez a könyv: Csodálkozó gyermekszem, 
poros útjelzőtábla, pirosra állított szemafór s egy értünk dobogó szív sikol
tása. Mindegyik önmagán túl mutat. Mindegyik akkor éri el célját, ha a 
megnyílt szemek őt már nem látják, sikoltását már nem hallják, de látják 
azt, amit eddig nem láttak meg, . . .  a láthatatlant."

Ha a bevezető szavak programm-megjelölése után a tartalomjegyzéket 
tanulmányozzuk, azonnal megállapíthatjuk, hogy Túróczy Zoltán munkája 
többet jelent egymás mellé illesztett beszédek gyűjteményénél. Az aíme“
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szócska bibliai variálása sokkal többet jelent egy rendkívül gazdag művészi 
lélek szellemjátékánál, felismerjük benne a széles koncepciójú alkotóelme 
világosan átgondolt és keresztülvitt rendszerezését. A bibliai utalásu egyes 
csoportok ugyanis a vallási élet egész körét felölelik. Megvilágítják Isten 
üdvösség-munkáját, az emberi élet kialakulását, akadályait és veszedelmeit, 
az egyéni és közösségi élet megnyilatkozásait. íme, az Úr Isten; íme, az Is
tennek ama Báránya ; íme, én a lélektől kényszerítve megyek; Imhol az 
ember ; íme, ki az én felebarátom; íme, az én szolgám; Íme, boldognak 
mondjuk a tűrni tudókat; Imhol a te anyád; íme, az Ő kezébe adtam azt 
a földet; íme, én téged a te atyáid közé takarítlak. Ezen csoportokban he
lyezi el Túróczy Zollán beszédeit, melyek igazán mindig a láthatatlant mu
tatják meg. Rendszerességében nem a teljesség ragadja meg az embert, mert 
könyve szűk keretei között erre nem is gondolhat a szerző, hanem a jel
lemző igazságok meglátása és mesteri beállítása hatnak reánk elementáris 
erővel. Továbbá a lélek homályában elkallódott vallási igazságok megjelení
tései, melyekre szinte legyőzhetetlen döbbenettel eszmél rá az ember.

Az egyes beszédek hű lelki arcképét adják a szerzőnek. És pedig mi
nél inkább szeretne eltűnni az igehirdetés szent szolgálatában, annál éleseb
ben rajzolódik elénk lelki arcképe.

Az igehirdetőben mindig többféle ember egyesül: bibliaolvasó, hivő 
ember és tudós theolőgus, problémákat kutató filozófus és világnézeti har
cokat bíráló szociológus, lelket elemző pszichológus és embernevelő paeda- 
gógus. elvont eszmét érzékeltető művész és valóságokat megmutató realista, 
vallási élményéről bizonyságot tevő ember és Isten ideáljait megálmodó pró
féta. Az emberi képességek keveredésének százaléka szerint alakul ki azután 
az igehirdető egyénisége s válik benne egyik vagy másik jellemvonás döntővé.

Túróczy Zoltán képesség-skálája nagyon gazdag Képzett theológus, 
nem hagyja megoldatlanul a vallási és hitvallási problémákat. Teljes tudo
mányos fegyverzettel tölti be hivatását. Theológiai tudása átfogó, gondolko
dása logikus, ismeretei rendszerezettek. Biztos megépítésű, harmonikus, ön
tudatos, erős meggyőződésű, egységes theológiai szemlélete van. Ezen kívül 
széleskörű egyetemes műveltséggel bír, nyitott szemmel nézi korunk esemé
nyeit. Elsőrangú lélekelemző: műtőasztalra fekteti az embert s könyörtele
nül bonckés álá veszi intellektuszának, érzésének és akaratának világát. Le
rántja lelki álarcát, feltárja fogyatékosságait és bűneit s megrajzolja igazi 
benső valóságát. Hívő vallásos ember. Számára Isten igéje nemcsak prédi
káció téma, hanem saját lelkének és életének mindennapi kenyere. Alázatos 
szívvel érzi feladatának felelősségét s mielőtt szóra nyitná ajkát, önmagát 
állítja az Ige örök világossága elé. Tehát megvan benne a bizonyságtevés 
lelke.

Túróczy Zoltán gazdag képesség-skáláját a bibliai szellem törhetetlen 
arany-abroncsa fogja át. Kiművelt s a rendszerezettség bélyegét viselő theo
lógiai képzettsége is elsősorban bibliai alapon nyugszik. Gazdag dogmatikus 
és etikus elméleti tudása nála elsősorban biblieitásban érvényesül. Ebben 
van egyik legnagyobb ereje és varázsa. Nem akar más lenni, hanem Isten 
igéjének hirdetője és mint theológus: a biblia theológusa. Beszédei teljesen 
az Igéből fejlődnek ki. Biblicitásuk nemcsak textus-kihasználás, hanem a 
biblia igazságainak önmagukkal s a biblia szellemével való magyarázatát 
jelenti.

Gazdag és teljes theológiai szemléletének, — evang egyházunk lelki 
karaktere szerint, — két elhatározó tengelye van: a bűn és kegyelem, melyek 
kimondottan, vagy kimondatlanul, kifejtve, vagy kifejtés nélkül állandóan 
áthúzódnak beszédein, mint megváltozhatatlan örök valóságok. De a bűn és 
kegyelem tárgyalásánál sem marad soha a felületen. Nem elégszik meg a bűn 
és kegyelem által ébresztett általános vallásos hangulatébresztéssel, nem elé
gíti ki az egyoldalú probléma-beállítás, hanem a bűn és kegyelem mélyére 
hatol, feltárja azok igazi lényegét s éles elmével levonja az emberi életre és 
elhatározásra vonatkozó összes követeléseket. Ennél a munkánál nem ismer 
kíméletet. Megmutatja a külső vallásosság, cselekedet-keresztyénség, látszat
kegyesség és szertartás-vallásosság értéktelenségét, lerántja a vallási élet 
álarcát és prófétai erővel rajzolja meg Istennek Krisztus tanításában felénk
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harsogó életköveteléseit. Erősebb benne a bűn-ostorozó, mint a kegyelem- 
hirdető, a lelket nyugtalanító, mint a megnyugvást adó. De ezt egyfelől ko
runk könnyelmű felületessége, másfelől az emberek egyoldalú torzvallásos
sága magyarázza. Különben sem engedi soha sem elveszni a kétségbeesésben 
vergődő ember-lelket, hanem mindig elvezeti Krisztus kegyelmet biztosító 
keresztjéhez.

Témái megválasztásánál szinte kimeríthetetlenül gazdag. Nem jár tapo
sott ösvényen, saját útján jár. Rendkívül erős egyéniség, nem köti magát 
régi iskolák kereteihez, hanem akarva, nem akarva iskolát teremt.

A kérdések tárgyalásánál csodálatos élességű analitikus elmének bizo
nyul. Ha nem éreznénk minden sorából hivatástudatának halálos komolyságát, 
szinte azt mondhatnánk, hogy játszik a legnehezebb problémákkal. Biztos 
kézzel felállítja tételét, azt valósággal elemeire bontja és minden oldalról 
biztos logikával megvilágítja. Gondolkodása mélységének, alaposságának és 
széleskörének csodálatos szép bizonyságait láthatjuk ebben a tekintetben. 
Analizáló képessége gazdagon érvényesül psychológiai vonatkozásban is. Az 
ember vallásos érzelmének, akaratának, erejének és erőtlenségének elbírálá
sánál megkeresi a rugókat, láthatatlan indító okokat, mélyre ágyazott rejté
lyeket és át nem gondolt következményeket. A példák egész sorát sorolhatnám 
fel ezen megállapítás illusztrálására. Egyszerűen utalok a látható és láthatatlan 
nyomorúságról szóló előadásra, vagy pedig a Sátán rostájáról szóló prédi
kációra.

Túróczy Zoltánban erős a pásztori vonás is. Isten Igéjét elsősorban 
önmagára alkalmazza, ez teszi igehirdetését bizonyságtevéssé. De azután 
alkalmazza azt az Ige hallgatóira is és pedig erőteljes és sokoldalú érvénye
sítéssel. Segítségére van gazdag emberismerete, életismerete, melyet prófétai 
igazmondása és bátorsága egészítenek ki teljes egésszé.

Nem hagyhatom említés nélkül Túróczy Zoltán munkájának művészi 
értékeit sem. Stílusa a gondolatközlés természetességét és közvetlenségét 
mutatja. Leegyszerűsített, de szigorúan irodalmi nyelvezeten beszél. Nem 
keresi a költői formákat, hasonlatokat és képeket. És mégis, beszédeinek 
ruhája tele van művészi szépséggel és erővel. Költői formái nem kívülről 
ráaggatott cicomák, hanem belülről kinőtt megnyilatkozások, a gondolat ön
magából származó illusztrációi. Beszédei külső formáján is áthúzódik prófétai 
szolgálatának tudata. Sokszor kemény, szinte könyörtelen hangon beszél. 
Lehetnek beszédeiben részek, kifejezések, jelzők, melyeket elhagynánk, vagy 
másként mondanánk. De még ezeknél is megérezzük a mögöttük álló erős 
egyéniséget és prófétai hevületet, mely neki jogot ad az originalításra.

Túróczy Zoltán beszédeinek hatása alól senki sem tud szabadulni. Az 
Ige hallgatója tusakodva, vagy önként, rábízza magát az ő vezetésére. Rá
döbben önmagára, végzetes sorsára és halálra íteltségére, hogy azután korbá- 
csoltan, önvizsgálata súlya alatt összeroskadva, megérkezzék ahhoz, ki nem
csak végső menedék, hanem mindennapi erő és egy új diadalmas élet. Az 
igehirdető még ennél is többet kap. Egy mélyen vallásos egyéniség hatás
körébe kerül és attól nem tud és nem is akar szabadulni. A neki nyújtott 
lelki gazdagodáson kívül megcsodálja az igehirdetés logikájának, művészeté
nek, psychológiájának és paedagógiájának csodálatos gazdagságát. És nem 
szégyenli bevallani, hogy sokat tanult.

Túróczy Zoltán beszédkötete gyönyörű bizonyságtétel önmagáról, mert 
nem önmagáról, hanem Krisztusról tesz bizonyságot. De könyve egyszersmind 
kötelezvény is. Mert aki ilyen gazdag isteni charizmákat tár fel, az kötelezve 
van Isten ügyét irodalmi munkatéren is szolgálni. Krisztusról szóló bizonyság
tevés és önmagára vonatkozó kötelezés ez a kötet. Egyházunk számára pedig 
drága ajándék. Olyan drága ajándék, amit az ember nem is a szerzőnek, 
hanem Istennek köszön meg. ^ Kapi Béla

Stanley E. Jones: Krisztus a világ országutján Fordította Szabó József. 
Győr, 1933. Ara 4 P 50 f. — Jones S. neve a magyar olvasóközönség előtt 
nem ismeretlen. Biberauer Richárd fordításában 1930-ban jelent meg „Krisztus 
India országutján* című könyve, amely nagy feltűnést keltett a külmisszió 
irodalmában. Akik ismerik Jonesnek ezt a korábban megjelent könyvét, bizo-
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nyára nagy érdeklődéssel nyúlnak gyér külmissziói irodalmunknak ezen újabb 
terméke után. Érdeklődéssel és várakozással. Mert Jones Stanley ma általában 
egyike azoknak a hittérítőknek, akik kétszeresen is magukra terelik a figyel
met. A távol Keletnek, Indiának, egyik legalaposabb ismerője, Kínában is 
munkálkodott. Már pedig ami ott Keleten végbemegy, forrong és alakul, 
az sokak szerint az emberiség történelmét alakítja. Emellett Jones az írásnak 
is elsőrendű művésze. Témáját úgy választja ki és olyan oldalról ragadja 
meg, hogy eleitől fogva megkapja az olvasót s úgy írja meg, hogy mindvégig 
valósággal lebilincseli. A vallásos életnek mélységeibe vezet, de sohasem 
marad az elméletnél, a fogalmaknál s az elvont tételeknél, hanem kézzel
foghatóvá, szinessé teszi, megeleveníti élményeinek és tapasztalatainak kin
cseivel. Nem legkisebb értéke írásainak, hogy bepillantást nyerünk általuk 
olyan keresztyén emberek életébe, akiknek típusa nálunk ismeretlen: azoknak 
az életébe, munkálkodásába, hitébe és gondolatvilágába, akik széles horizon
tok alatt, a világ nagy pogány népeivel közvetlen érintkezésben hirdetik az 
üdvözítő evangéliomot s a Krisztus nagy parancsának engedelmeskedve, a 
keresztyénségnek élharcosai. Ezeknek a tapasztalatai kincsesbányát kínálnak 
fel az itteni keresztyénség felméréséhez és az itthoni munka irányításához, 
de egyúttal megtermékenyítik az itthoni munkát s ráeszméltetnek arra, hogy 
az egyház munkája lényege szerint mindenütt missziói munka s az egyház 
munkásainak mindenhol missziói lelkülettel kell dolgozniok, mert a pogány
ság szelleme alapjában véve ugyanaz mindenütt: Európában, Afrikában, Ame
rikában és Ázsiában s ezt a pogányságot mindenütt azonos fegyverekkel lehet 
csak legyőzni. Jones a „Krisztus a világ országutján“ című könyvében, melyet 
„Tanulmány a Pünkösdről” alcímmel látott el, rámutat arra, hogy ezeket a 
fegyvereket a Szentlélek, egyedül a Szentlélek bocsátja rendelkezésünkre. 
A keresztyénség Pünküsdkor, a Szentlélek kitöltése által jutott el a teljes 
nagykorúságra s a Pünkösd nélkül, a Szentlélek nélkül tökéletlen ma is. 
Örömmel üdvözlöm Jones e megállapítását, mert alkalmas lehet arra, hogy 
kijózanítsa azokat, akik az egyházi szervezet állítólagos kiépítésétől vagy 
megjavításától csodákat várnak s egyházi életünknek középpontjába, fókusába 
szervezetbeli ügyeket iparkodnak belopni. Jones bámulatosan gazdag inven 
cióval és mély intuícióval, egy áldozatos keresztyén élet bőséges tapasztala
taiból merített tudással dolgozza fel az első Pünkösd történetét, vonatkozásba 
hozza annak sokszor figyelemre sem méltatott momentumait a korunkat fog
lalkoztató nagy szellemi, politikai, gazdasági eszmékkel és törekvésekkel. 
Jones könyvének áttanulmányozása után okvetlenül arra a belátásra jut az 
olvasó, hogy a keresztyénséget nem szabad és nem lehet a legkisebb faluban 
sem, mint valami zugolyában lett és maradt dolgot kezelni, hanem a kereszz- 
tyén embernek mindig abban a tudatban kell élnie és dolgoznia, hogy világok 
ütközőpontján él, áll és harcol. Ebben a tekintetben is nagy nyeresége 
irodalmunknak. Szükségesnek tartom hozzátenni, hogy Jones, mióta ezt a 
közyvét megírta, a misszió „hazai bázis“-ának értékelésében sokkal köze
lebb jutott az egyházhoz, mint e könyvének némely passzusából következ
tetni lehetne. Könyvében inkább az egyház bírálatát találjuk, s bármilyen 
szükséges legyen is ez a birálat, mégis örülünk, hogy emellett mostani 
amerikai előadói kőrútján olyan hangokat ütött meg, amelyek kellemetle
nek a „liberális” és „szynkretizáló” keresztyénség híveinek. Jones felfogásá
nak ilyen irányú fejlődéséből azt a meggyőződésünket látjuk igazolva, hogy 
sem Ja Pünkösdöt, sem a Szentlelket, sem a külmissziót nem értjük meg 
a Krisztus egyházának hangsúlyozása és kellő értékelése nélkül. Az egyház 
és a misszió elválaszthatatlanok egymástól és sokat jelent, hogy ennek 
felismerésére eljut egy olyan misszionárius is, aki munkájában annyira 
eredeti s annyira önálló, mint Jones. Azt tartom, hogy a Szabó József 
fordításában és kiadásában megjelent könyvet elemi kötelessége olvasni és 
tanulmányozni minden lelkésznek. Mindenki, aki olvassa, ihletést, gondolko
dásra ösztönzést, új orientációt fog belőle meríteni. Meg vagyok győződve, 
hogy ez a könyv, amikor megjelenése az egyházunkban, különösen annak 
ifjabb nemzedékében mutatkozó ígéretes ébredésnek egyik erős bizon ysága, 
ugyanakkor ezt az ébredést fogja szolgálni, erősíteni és terjeszteni is. Új bor 
pezseg ebben a pohárban. Egy új Pünkösd szükségességére mutat rá. Ennek 
az új Pünkösdnek eljövetelére várunk, bízva Krisztus szavaiban, hogy a
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mennyei Atya ád Szentlelket azoknak, akik tőle kérik. Szabó József fordí
tása igen jó, pedig fordítás közben sokszor került nehéz feladat elé. Az an
gol eredeti tősgyökeres, tele ideggel és vérrel. A magyar szöveg, még a költe
mények fordításában is megállja a helyét. Szabó József nyelvezete szavakban, 
fordulatokban gazdag, ötletes, eleven, mondatszerkesztése magyaros, könnyed, 
gördülékeny. Reméljük, hogy még több műnek átültetésével is gazdagítja 
irodalmunkat. A könyvhöz D. Kapi Béla püspök írt szép, finoman cizellált
előszót. Németh Károly.

Incze Gábor: „Az az ember te vagy !“ Budapest 1933. 64 oldal. — 
Ára 2 P. Megrendelhető a szerzőnél Budapesten, II. Margit körút 54.

Incze Gábor a fürgetollu egyházi írók közé tartozik. Ebben a kis fü
zetben 13 egyházi beszédét teszi közzé az 1927—1933. évek terméséből min
den különösebb szerkezeti összeállítás nélkül, csupán időbeli sorrendben. 
Beszédeit önmaga így jellemzi: „Igyekeztem az angol igehirdetés érdekes
ségét, a francia élvezetességét és a német ügyes építő tendenciáját megta
nulni.” Az bizonyos, hogy érdekes problémákat lát meg, érdekesen fogja meg 
a textusokat s élvezetesen ír. Jó stiliszta, kiváló megjelenítő és jellemrajzoló. 
A német igehirdetés ügyes alkalmazását is megtaláljuk benne, csak az ön
jellemzés egy pontja mellé kell egy kis kérdőjelet tennünk. Nekünk evang. 
igehirdetőknek az „építésiről mélyebb felfogásunk van. Az igazi építő ige
hirdető nem problémákat akar megoldani, hanem bilincseket. A szerző pe
dig inkább az előbbi felé hajlik. Ez az oka annak, hogy a bűn és a váltság 
alapvető kérdései, a kereszt theológiája, nem találja meg a központi jelentő
ségét ebben az igehirdetési célkitűzésben. így azután sokszor inkább vallá
sos tárgyú vezércikkek az egyes beszédek, mint igehirdetések.

Melegen ajánljuk, különösen városi lelkészeknek. Sokat lehet belőle 
tanulni. T  2


