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Az olvasónak áldás és békesség!
Új évfolyamunk küszöbén hálával gondolunk Isten meg

segítő kegyelmére s köszönő és kérő szóval kopogtatunk olva
sóink szívén.

Köszönjük, hogy szolgálatra alkalmat s munkára lehetőséget 
nyújtottak. Kérjük, hogy minket feladataink teljesítésében ezután 
is támogassanak. Nem önmagunkért, hanem egyházunkért va
gyunk. Fennmaradásunk nem érvényesülés, hanem éltető lélek 
érvényesítése. Nem érdek-biztositás, hanem érdek nélküli szol
gálat.

F\z új évfolyamban ószövetségi textus-rendszert dolgozunk 
fel. Szélesíteni kívánjuk ezzel az igehirdetők és gyülekezetek 
bibliaismeretét s az ószövetség fényében szemléltetni akarjuk 
Isten üdvösségmunkájának örök elhatározottságát és előkészí
tettségét.

Folyóiratunk rovatai maradnak a régiek. Isten egy-egy 
igéjének tükrében megéreztetjük lelkészi hivatásunk vonalait. 
Tanulmányokat közlünk a gyakorlati lelkészi szolgálat különböző 
munkamezejéről. Minden vasárnapra prédikáció-anyagot, avagy 
kidolgozott beszédet s alkalmi beszédeket is közlünk. Tájékoz
tatást nyújtunk a külföldi gyakorlati theológiai folyóiratok által 
tárgyalt problémákról.

Kiadóhivatalunknak szintén van izenete és kérése. Örömmel 
tudatja, hogy a folyóirat árát sikerült 12 P-re leszállítani. Viszont 
kéri, hogy előfizetőink tegyenek pontosan eleget anyagi kötele
zettségüknek, mert lapunk fenntartását csak kötelességtudat, 
szeretet és anyagi pontosság biztosíthatják.

Isten áldását kérjük megkezdett új munkánkra, munka
társainkra és olvasóinkra 1

A LELKIPÁSZTOR szerkesztősége.



2

Első ige.

Minden lehetséges a hívőnek.
„Jézus pedig monda néki: ha hihefed azt. 

minden lehetséges a hívőnek.
A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, 

könnyhullatéssal monda: Hiszek Uram 1 Légy segít
ségül az én hitetlenségemnek 1“ Márk 9, 23—24.

Lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy milyen gyenge a mi 
hitünk, mennyire hibás, tökéletlen Istenhez való viszonyunk.

Elhivatottságunk érzetében örömmel vágyódunk a szószék
re, az oltár elé. Telve ambícióval, lelkesedéssel, önbizalommal 
—  alig várjuk, hogy megkezdhessük szolgálatunkat. Azt hisszük, 
hogy csak meg kell szólalnunk, és ölünkbe hull a siker. Ügy 
képzeljük, hogy hangunk megrezdülésétől menten leomolnak 
Jerikhó falai, az önzésnek, a közönyösségnek, a szeretetlenség- 
nek és hitetlenségnek bástyái. És milyen könnyű lesz majd a 
romok helyén építeni. Kisüt Isten napja, zsendül a vetés; és 
ahova csak lépünk, s ahova csak szavunk elhat, szent hajlék 
emelkedik ott: békességnek háza.

És amikor végre vágyunk valóra válik, s felöltve szent 
szolgálatunk köntösét —  beléállunk a barázdába s megkezdjük 
a magvetés gyönyörűségesen nehéz munkáját: élesen figyelő 
szemünk könnybeborul. A  reánkbizott legdrágább mag nagy 
része, szinte mindenegyes szeme hova esik? Vagy a keményre 
taposott útra, vagy sziklás talajra, vagy tövis közé. Veszendőbe 
megy. Hiába készülünk az aratásra. Hasztalan várunk gyü
mölcsérésre. Reménységünk megszégyenül. Felburjánzik a gaz, 
elhatalmasodik a tövis. Nem bírunk vele. S könnyes szemmel, 
sajgó szívvel, remegő kézzel írjuk oda működésünk fölé: nem 
lehet építeni.

De még nem esünk kétségbe. Ha a templomi igehirdetés 
eredménytelen marad, majd segít a belmisszió. Kemény kézzel 
újból megfogjuk az ekeszarvát. Üj barázdát szántunk. Beléte- 
metkezünk az egyletek szervezésébe. Kor szerint, nem szerint, 
foglalkozási ágak szerint egyenként, külön keressük fel az egyes 
csoportokat. Itt énekelünk, ott zenélünk. Majd játszunk, majd 
kemény, komoly munkát végzünk. De mindegyik csoportban, 
mindegyik egyesületben bibliát olvasunk, magyarázunk, imád
kozunk. Keressük a lelkeket. Vinnénk őket Istenhez. De oh 
mily keserűség, mily szívfájdalom: a legtöbbje lemarad. Ének, 
zene, játék, izzasztó munka, minden tetszik, de Isten közelébe 
nem jutnak el. Bűnbánatra nem hajlandók. Sokalják a feltételt, 
az Istennel közösségbe jutás feltételét. Szeretik a tisztaságot. 
De gyökeresen megtisztulni mégsem akarnak. Pedig meg vagyon 
írva, hogy csak a tisztaszívűek látják meg az Istent.



3

Belmissziói munkánk fölé is oh mily sokszor kell kiten
nünk a „nem lehet“-táblát. Nem lehet, nem tudjuk az embere
ket Istenhez visszavezetni.

És szomorú tépelődésünkben megszólal az Úr Jézus: „Ha 
hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.”

Sok sikertelenségünkkel szemben megvizsgáltuk-e már 
önmagunkat? Tartottunk-e már komoly önvizsgálatot? Bizonyos, 
hogy van hiba a nyájban is, körülötte i s : a mezőben, a lege
lőben, a viszonyokban is. De ki merné állítani, hogy mindig 
fogyatkozás nélkül való a pásztor? Melyik pásztor merné állí
tani, hogy a „nem lehet" sohasem őbenne vagyon ? Az ő hité
nek gyengeségében, elégtelenségében, az ő hitetlenségében ? 
Nem azt mondja-e az Úr: „minden lehetséges a hívőnek"? 
Nem az igehirdetőnek hite-e az az eső, amely Isten igéje érvé
nyesülésének elengedhetetlen feltétele? Nem a mi hitünk-e az 
a harmat, amely a kemény szívek talaját megporhanyítja, az az 
ekevas, amely a felületes szívek talaját elmélyíti, az a gyomláló 
kés, amely a tisztátalan szívek talaját, kertjét a gaztól, a tövistől 
megszabadítja ? Nem a mi hitünk-e az az erő, amely a lelkeket 
Isten közelébe emeli és a múlandó örömök helyett romolhatat- 
lan boldogság keresésére sarkalja?

Álnokság annak szívében, szájában nnm találtatott, aki 
e szavakat mondá: „Minden lehetséges annak, aki hisz."

Boruljunk térdre! Ne szégyeljük könnyeinket. Imádkozzunk 
a beteg fiú atyjával: „Hiszek Üram! Légy segítségül az én 
hitetlenségemnek 1“

Boldogság hinni, de nehéz. Még nehezebb a hitben meg
maradni. Gyarlók vagyunk, ingatagok. Csak ha Megváltónk erős 
karja kitárul felénk, tart és folytonosan segít bennünket, akkor 
fogunk „megállni a hitben", akkor lesz nekünk is „minden 
lehetséges", akkor válnak valóra szent reményeink, akkor épít
hetjük Isten országát. Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész, alesperes.
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Tanulmányok.

A  hű lelkipásztor élet- és jellemképe.
Ezt a képet az üdvözítő és megváltó Jézus személyiségé

ben a 4-ik evangélium 10-ik fejezete rajzolja meg, amelyben 
magát Jézus „jó pásztornak" mondja, „aki életét adja a juhok
ért", azaz nem a „béres", —  akit tehát „ismernek és követnek" 
az ő hívei.

Találóan mondja Bengel, a nagyhírű wittembergi pietista 
theológus, a „Gnomon' c. irásmagyarázatnak közismert szer
zője, hogy „az olyan hitszónok, aki nem lelkipásztor is egy
szersmind, hasonlít ahoz a madárhoz, amelynek csak egy szár
nya van". A z lehet jó szónok, de kevésbé prédikátor s még 
kevésbé lelkipásztor. A  valódi benső vallásos-erkölcsi élet 
megalkotása, táplálása s ébrentartása a feladata.

A  hű lelkipásztor valója mindenekelőtt élet és munka, 
akinek —  mint Pál apostol Timoteushoz írja —  „gondot kell 
viselnie magáról és, a tudományról", és „példát kell adnia a 
jó cselekedetben." Áldozatokban gazdag, önmegtagadó és val
lásos életével „Isten követének" kell bizonyulnia az evangélium 
örök s az emberi ismeretek fejlődő tudományának hirdetésé
ben is.

Élethivatásához, ki mások megtérésén és javításán fára
dozik, tartozik, hogy egyéniségében és erkölcsi személyiségében 
az evangélium igazságainak és követelményeinek legtisztább 
képviselőjét, magaviseletében az evangélium parancsainak meg
testesítését lássák. Egyetlenegy szót se vigyen fel a szószékre 
s ne ejtsen ki száján, ami nem szíve, lelke őszinte, tiszta s 
szent meggyőződéséből fakad. Hisz ő a hívek s általában a 
gondjaira bízott „juhok" lelki vezetője és reformátora.

De nézzük csak közelebbről a hű lelkipásztor magán, 
egyéni, benső személye vallásos erkölcsi, továbbá családi és 
végül társadalmi életét.

Mint Jézusnak, úgy a lelkésznek is beszédei vagy áhítatai 
komoly elkészítésében igen gyakran a világtól vissza kell vo
nulnia és a magányt keresnie. A  francia Bossuet mondja, hogy 
Augusztinusztól tanulta „a komoly lélek egyedüliségének" gon
dolatát. Ez azonban sohasem járjon hivatalos munkásságának 
rovására. Még a nagy városokban is csak cum grano salis 
fogadhatom el, hogy az állami vagy közigazg. tisztviselőhöz és 
hivatalnokhoz hasonlóan „a püspök úr ma nem fogad." Ma
gányát a lelkész imádkozásra és komoly tanulmányozásra 
fordítsa.

Találóan mondja Luther: „bene orasse est bene studuisse" 
A  szentlélek segítségül hívása nélkül a lelkipásztor működési 
köre semmiféle vonatkozásában komoly munkát nem végezhet.
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Irodája, vagy tanulószobája imaház s családi élete szentély le
gyen, amelyben az imádkozás nemcsak előjoga és kötelessége 
s nemcsak előkészülete legyen a lelkipásztori teendőkre, hanem 
egyik legszebb munkája is egyszersmind. Erre vonatkozólag 
gyönyörű építő gondolatokat talál a lelkipásztor s a szíves 
olvasó a francia Vinet, a német Bengel és legújabban Baum- 
garten i. műveiben.

Az imádkozás mellett a lelkésznek a kor szellemét is kö
vetve tanulmányozásra is van szüksége, mert e nélkül elszegé- 
nyül a gondolat. Ismernie kell a tudományokban a fejlődő 
embert, s az örök istenit, s a betűt és a szellemet. A z apos
tolok is ajánlották a komoly tanulmányozást, —  a tények, 
tapasztalatok, könyvek és társas érintkezés tanulságainak napon
kénti tanulmányozását és műveltségével kellő értékesítését. Ezek 
között természetesen első helyen áll a biblia. Hisz a Krisztus
ban s az ő evangéliumában vannak a bölcsességnek és isme
retnek teljes kincsei elrejtve. Aztán az egyháztörténet s az egész 
theológia, főleg a gyakorlatinak komoly és alapvető tanulmá
nyozása. De az ő tanulmányai ne legyenek elszakítva az ő 
gyakorlati életétől, sőt mindenben ennek szolgáljanak. S tájé
kozva legyen a bölcselet, főleg a társadalomtudományok s 
tanácsadás céljából az orvosi tudományok területén is. Műve
lődésében folytonos figyelemmel legyen saját gyülekezetére, sőt 
egész egyházára, amelynek az ő gyülekezete egyik tagja. De 
ne feledje Pál apostol ama szavait sem, amelyek szerint „az 
értelem felfuvalkodott, a szeretet pedig épít.“ Mert csak az 
evangélium az ő lelki fegyvere, hitének pajzsa s az üdvösség 
sisakja.

Mint hitszónok tanulmányozhatja a bibliának nyelveit, 
történelmét, magyarázatát s általában a theol. tudományoknak 
azt az ágát, amelyhez különösebb kedvet és hivatást érez. 
Régebbi püspökeink közül hivatkozhatom Gyurátz F. és Baliik 
Fr. példájára. Az újabbak, a kivételektől eltekintve, egészen 
helyesen a theol. tanárokból kerültek ki.

Általában az idővel való gazdálkodásban tartsa szem előtt, 
hogy „nulla dies sine linea", s „ars longa, vita brevis“. E tekin
tetben nem ajánlhatjuk eléggé a korai lefekvést és még koraibb 
fölkelést. Diákkorom óta, 38 évi tanárkodásomon át, késő vén- 
ségemig minden komoly szellemi munkát a reggeli órákban 
végeztem. Az eperjesi Theol. Otthonban elsőnek feküdtem le 
és elsőnek keltem fel. És ez a példaadás jótékonyan hatott 
diákjaimra.

A  lelkipásztor házas, családi élete is példaképül szolgáljon. 
Pál apostol írja Timoteusnak, hogy „aki az ő tulajdon házában 
{paplakában) nem tud előljárni, mimódon bírhatja az Isten 
Ányaszentegyházát?" Pál apostol, aki védelmezte a lelkésznek 
is a házasuláshoz való jogát, csak kivételes esetekben, körül
mények és viszonyok között becsülte a nőtelenséget is, mint jó 
dolgot a külső és belső veszélyek között. Még rendes viszonyok
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között is erkölcsi tisztasága és feddhetetlensége nőtelensége 
miatt gyanúban foroghat, s egy nős lelkész több hasznot hajt 
a Krisztus egyházának, mint a nőtelen. Házasságában szép 
családi életével magasztos és követésre méltó példát mutathat 
a gyülekezetének és a világnak. De azért e kérdésben nem 
mehetünk odáig, mint Harms Claus, ki nemcsak a házasságot 
szabállyá s a nőtelenséget kivétellé teszi, hanem a lelkipásztorra 
nézve a házasságot absolut szükséggé és kötelezettséggé is 
teszi, úgy hogy szerinte „nem is lelkész a nőtelen lelkész**. A  
pápás plébánosokra inkább illik, mint reánk evang. vagy ref. 
lelkészekre. A  jó gyermeknevelésben is példa legyen.

Házas életében jól megválasztott feleségéhez való viszo
nyában a lelkész első nagy munkája a jó példaadás. A nagy 
apostol is a nőt társul tekinti nagy lelkipásztori munkájában, 
amikor azt kívánja, hogy a lelkészek feleségei „tisztességesek, 
nem patvarkodók s józanok, hívek legyenek mindenekben**. 
A  nő vétkei és szeszélyei nagyon ártanak a lelkipásztor tekin
télyének. A  lelkész hű feleségének osztoznia kell férje hivatá
sában, meggyőződésében és érzelmeiben. Ő a gyülekezet első 
diakonisszája, s mint háza becsületének hű őrizője méltán meg
érdemli a szép „tisztelendő** vagy „tiszteletes asszony** címet. 
Itt sok gyakorlati érzéket árul el magyar irodalmunkból Tóth 
Ferenc, a túl a dunai ref. püspök „Lelkipásztori gondviselés“ 
c. i. v. műve. E tekintetben újabban igen nagy áldással műkö
dik az evang. és ref. papnék egyesülete és koronkénti értekez
lete. Kiadványai is követésre méltó intelmek és szolgálatok. 
Raffayné és Ravaszné hűséges szolgálata napjainkban elisme
résre méltó. A  papi család háztartását többi között rend és 
pontosság jellemezze. A  sok vendégeskedés p. o. ártalmára van 
a lelkészlak jó hírnevének. Családi otthona a békességnek s 
nem a zajnak legyen lakóhelye. Vendégszeretetének is erényes
nek kell lennie. S ne feledje, hogy a lelkipásztor —  mint Föl
mér mondja —  „minden hivéé“, aki a társadalom egyik osztá
lyához sem tartozik különösebben, hanem összekötő kapocs 
legyen az emberek között, ki saját személyében jobban kép
viseli, mint bárki más, a társadalom eszményi egységét. Neki 
minden erényben elől kell járnia. A  vele és családjával is közös 
életküzdelmekben merítsen erőt és vigaszt a reggeli és estvéli 
házi áhitatosságokból. P. o. egy zsoltár —  vagy egy dicséret
nek, Luther-éneknek eléneklése, néhány alkalmas bibliai vers 
elolvasása s egy-egy szívből fakadó rövid fohász vagy imádság 
balzsam lészen szívére.

Mint hegyen épített város különösen és szigorúan ügyeljen 
magára a lelkipásztor társadalmi viszonyaiban. A  lelkipásztor
nál a papnak és embernek teljesen össze kell forrva lennie. 
Hívei oly tökéletesnek akarják látni, mint amit tanít és követ 
a keresztyén élet- és világfelfogás. Egyszerűség, szerénység, 
türelmesség, nyugodtság, okosság, bölcsesség, egyenesség, 
őszinteség, de főleg komolyság jellemezze az erények hosszú
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láncolatából az ő társas egyéniségét és erkölcsi személyiségét. 
Az erkölcsi komolyság lelkészi állásának és hivatásának igazán 
díszes oldala. De ez a komolysága nem rideg szigorúság, ha
nem annak evangéliumi jézusi szeretettel és gyöngédséggel kell 
párosulnia. Ez a komolysága jelentkezzék az ő társaságában, 
szórakozásaiban, foglalkozásaiban, öltözetében és theol. állás
pontja pozitív evangéliumi keresztyénségében.

Társaságában az apostol szavával élve „mutassa az isteni 
szolgálatnak képét, de ne tagadja meg annak erejét". Kétes 
hírű és zajos társaságoktól távol tartsa magát, mert nem mind 
illik hozzá, ami tán másnak szabad. Nem állásának megfelelő 
helyen neki nincs helye. Még tréfáiban és vitatkozásaiban is 
mérsékelje magát. Érvekkel és ne szavakkal éljen. A z üres 
beszéd a lelkésznél csaknem istenkáromlás. Egész nemzedé
keket tehet tönkre rossz példája és lelkiismeretlensége által. 
Bengel e kérdésben jó útmutatással szolgál. Szórakozásaiban 
pedig kerüljön mindent, ami hivatala és hivatása jellemének 
komolyságával nem egyezik. Okossága, bölcsessége és tapintata 
legyen az élet forgatagában a biztos irányadó.

Foglalkozásaihoz első sorban hivatali és hivatásos teendői 
tartoznak, de azért engedhet ő magának időt más teendőkre is. 
Hazai viszonyaink között, mivel javadalmazását sokszor termé
szetiekben kapja, —  mit a svájci Vinet nem helyesel —  gazda
sággal is kell foglalkoznia. A  német Harms félti a gazdálko
dással foglalkozó lelkészt —  mint Luther mondaná —  az „elpa- 
rasztosodástól" s a nagy városban lakót az „elvilágiasodástól". 
Mindenesetre ügyelnie kell a lelkésznek arra, hogy a szigorúan 
vett lelkészkedésen kívül csak olyan foglalkozással éljen, amely 
az ő lelkészi hivatala és hivatása komolyságával nem ellenkezik.

A  lelkész öltözetét minden körülmények között egyszerű
ség, szerénység és tisztaság jellemezze. A z uraskodás vagy 
világias gondatlanság papi élet- és jellemképével össze nem 
fér. Hivatalos foglalkozásai közben használandó öltözetéről az 
egyházi törvény intézkedik.

Tudományos theol. élet- és világfelfogásában határozottan 
pozitív evangéliumi keresztyén álláspontot foglaljon el, mert e 
ponton minden ingadozás, határozatlanság, kétség és bizony
talanság végzetes valami. Már Melanchthon m ondja: „igenis, 
nem is —  nem theológia". „Ha a trombita bizonytalan zengést 
tészen. kicsoda készül a harcra ? “ —  mondja a próféta. A  biblia 
és az egyházi hitvallások komoly tanulmányozásával szabá
lyozza egész gyülekezetének vallásos-erkölcsi életfelfogását. A  
reformátió és reformátoraink életigazságaiban s keresztyén anya- 
szentegyházunk történeteiben teljesen jártas legyen. Hisz a nagy 
Hasé szerint a kér. egyház története a keresztyénség legfénye
sebb „apológiája".

Végül még két kényes kérdést: a lelkipásztornak politikai 
szereplése és tiszttársaihoz való viszonya kérdését. Elvhűséget 
várunk és kérünk tőle, de ne avatkozzék a napi politikai küz
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delmekbe és mozgalmakba, mert nagy különbség van a politi
kai és a lelkészi élet között. Az ellentétek kiegyenlítése az ő 
feladata, mert a keresztyénség az isten- és emberszeretet val
lása a Jézus Krisztusban. Helye van tehát az alsó és felső 
házban is, ahol igen gyakran egyházpolitikai és tanügyi kérdé
sekről is van szó. Elvei mellett mindenkoron szilárd és nyugodt 
állást foglaljon el. Hazafias kötelessége is egyszersmind.

Még kényesebb, mert ember ő is, tiszttársaihoz való viszo
nya, mely gyakran a lelkészi értekezleteknek is tárgya. Lelkész
társában nemcsak hű barátot, hanem valódi munkatársat és 
szövetségest is találjon. Sajnos, hazai egyházközségeinkben is, 
ahol több lelkész van, sok tiszttársi viszony, mint Csiky L. tanár 
és író mondja, „inkább pokolra, mint menyországra emlékeztet". 
Szörnyű állapot, ha híveink kárörömmel hirdetik: „nini, a papok 
veszekednek egymással." Annak elkerüléséhez Jézus tanácsa 
szerint kigyóokosság és galambszelidség szükséges, mely kerüli 
mások jelenlétében a politikai, egyházi vagy theológiai vitát. 
Legalább is őrizze meg a békességet ott, ahol a valódi barátság 
és szeretet nem lakozik. Az igazán jó keresztyén érzület és 
becsületesség, nemkülönben az áldásos jó tiszttársi viszony 
elő- és példányképeiről szolgálhatnak nekünk Pál apostol és 
Barnabás Antiochiában. Pál apostol is így némította el, sőt 
elfojtotta a korintusi versengést.

Végeztem. Magáról a tágkörű lelkipásztori gondozásról 
különösebben tán más alkalommal.

A  hű lelkipásztor élet- és jellemképére és tárgyi munkás
ságára vonatkozólag utalunk Hüffel, Palmer, Löhe, Schweizer, 
Harms, Vilmar, Vinet. Büchsel, Ohly, Steinmeyer, Köstlin, Nie- 
bergall, Bornháuser, Bezzel, Baumgarten, Asrnussen és nálunk 
Zsarnay, Csiky, Hörk, Petrovics, Gaudy és Páhy közismert 
pasztorális műveire és legújabban a dunántúli evang. egyház- 
ker. Belmissziói Munkaprogrammra.

Dr. Szlávik Mátyás.

Az egyházi esztendő 
az Ó-Testámentom tükrében.

Félreértések elkerülése végett legelőször is megemlítem, 
hogy az egyházi esztendőről, annak beosztásáról s jelentőségé
ről bővebben nem kívánok az alábbiakban szólni. Ezt ugyanis 
itt feleslegesnek tartom, hiszen, akik e sorokat olvassák, úgyis 
tisztában vannak az ide vonatkozó fontosabb kérdésekkel. Azt 
azonban nem lehet említés nélkül hagynom, hogy a mi evang. 
igehirdetésünket egyebek mellett az jellemezte a múltban s 
jórészt jellemzi még m ais, hogy újtestámentomi jellegű, azaz: 
mi jobbadán újtestámentomi alapigéket szoktunk használni 
szemben pl. református testvéreinkkel, akik főleg a múltban
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inkább ótestámentomi textusok alapján szoktak prédikálni. A  
mi igehirdetőinknek ezt a gyakorlatát eléggé megmagyarázza 
egyfelől az a körülmény, hogy —  bár hitünknek normája a 
biblia a maga egészében véve — , mégis a hangsúly teljes 
joggal az Uj-Testámentomra esik. De kifejezésre jut ez a beállí
tottság a mi evangélikus anyaszentegyházunkra annyira jellemző 
perikopa-rendszerben is, mely,—  néhány kivételtől eltekintve —  
általánosságban csupán az Uj-Testámentomot és pedig annak 
válogatott evangéliumi, és epistolai szakaszait jelöli ki az ige
hirdetés alapjául, az Ó-Testámentomot pedig teljesen elhanya
golja. Hogy, ez nagy hiány, vagy legalább is egyoldalúság, az 
bizonyos. Erezték ezt sokan már nagyon régen s próbáltak is 
tenni valamit ellene, amikor ennek a fent említett egyoldalú
ságnak némi ellyensúlyozására felvettek a perikopa-rendszerbe 
ó-testámentomi textusokat is, sőt később összeállítottak teljes 
ó-testámentomi perikopa-rendszereket is az egész egyházi esz
tendőre vonatkozólag.

Nem lehet nekem itt az a célom, hogy magáról a peri- 
kopa-rendszerről szóljak, azt bíráljam vagy védelmezzem, annak 
a meggyőződésemnek azonban szívesen adok kifejezést itt is, 
hogy a perikopa-rendszer nagy áldás s ma is nagy szolgálatot 
tesz, még némi fogyatkozása ellenére is a lelkészeknek az ige
hirdetésnél. Jó, hogy nekünk perikopa-rendszerünk van s jó ha 
ebben rendet is tartunk. Hogy túlságosan megkötné az igehir
detőt, azt egyáltalában nem lehet állítani, ha figyelembe vesszük, 
hogy egyházunk gyakorlata szerint minden harmadik esztendő 
rendszerint a szabad textusválasztásnak az ideje, amely bősé
ges alkalmat nyújt az igehirdetőnek szabadsága érvényesítésére: 
szabad textusválasztásra. A  szabad textusválasztás azonban 
meggyőződésem szerint egyáltalában nem jelentheti azt, hogy 
most aztán tetszés szerint, vagy inkább azt lehetne mondani: 
önkényesen, az egyházi évvel való minden összefüggés vagy 
vonatkozás nélkül választhatunk alapigéket, —  de jelenti azt, 
hogy az egyházi esztendőt állítsuk oda a szabadon választott 
alapigék tükrébe s így szóljunk az igéről, így hirdessük Krisztust.

Az elmondottak alapján már most szinte az kínálkoznék 
egyedül helyes megoldásnak, hogy előveszünk egy ó-testámen
tomi perikopa-rendszert s azt közelebbi vizsgálat tárgyává téve 
keresünk feleletet arra a kérdésre, hogy az ó-testámentomi 
perikopa-rendszer miképen világítja meg az egyházi esztendőt 
minden vonatkozásban, illetve, hogy eleget lehet-e tenni az 
egyházi esztendő felállította körülményeknek a mi igehirdeté
sünkben ó-testámentomi textusok alapján?

Az kétségtelen, hogy igehirdetésünket, helyes értelemben 
véve megköti és szabályozza az egyházi esztendő, ami termé
szetesen nem csupán azt jelenti, hogy karácsonykor Krisztus 
születéséről, húsvétkor az ő feltámadásáról, pünkösdkor a Szent
lélek kitöltetéséről kell szólnunk és bizonyságot tennünk, —  de 
jelenti azt is, hogy az egyházi esztendőnek helyes értelmezése



10

szerint minden egyes vasárnapnak külön is megvan a maga 
eszmei tartalma, nem véve itt ki még az ú. n. Szentháromság 
utáni vasárnapokat sem, amelyeknek —  mint ismeretes —  az a 
rendeltetése, hogy a Szentlélek munkáját szemléltessék és vilá
gítsák meg, amint az hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli 
s az igaz hitben megtartja a híveket. Perikopa-rendszerünk 
szerint az 1— 5. vasárnap arról szól, hogy a Szentlélek hogyan 
hívja és gyűjti, a 6— 14. arról, hogy hogyan világosítja meg a 
híveket, a 15— 23., hogy hogyan szenteli meg őket, végül a 
24— 27. arról, hogy hogyan fejez be mindeneket.

Kérdésünk a fontiek után már most az, hogy az üdvösség
történeti szempontok szerint felépített egyházi évre vonatkozólag 
nyújt-e az Ó-Testámentom elegendő anyagot arra, hogy az üdvös
ség történetét mintegy rajta szemléltessük, vele illusztráljuk, illetve 
hogy ó-testámentomi textusok használata mellett evangélikus 
dogmatikai és ethikai szempontból is szilárd s biztos alapokon 
nyugszik-e majd a mi igehirdetésünk? Luther tette azt a pom
pás megállapítást, —  igaz, más vonatkozásban —  hogy szá
munkra egyes-egyedül az kanonikus, tehát döntő fontosságú 
a bibliában s így az Ó-Testámentomban is, ami Krisztusról tesz 
bizonyságot: „Christum treibt“, ami tehát a Christocentricitás 
elvének az érvényesülését jelenti. Ebből máris levonhatunk egy 
fontos következtetést: az Ó-Testámentomnak sok szakasza 
illetve könyve vagy egyáltalán nem, vagy csak igen kis mér
tékben szól Krisztusról s így ezek nem használhatók fel evan
géliumi igehirdetésre. Gondoljunk itt, hogy mást ne említsünk, 
Eszter könyvére, Énekek Énekére vagy a boszú-zsoltárokra 1 
Viszont megfordítva, van nagyon sok olyan hely az Ó-Testá
mentomban, kivált a prófétai iratokban és a zsoltárokban, de 
még egyes történeti könyvekben is, amelyek nagyjelentőségű 
utalást tartalmaznak a Krisztusra s így közvetlenül átmutatnak 
az Új-Testámentomba. Pál azt mondja, hogy a törvény a Krisz
tusra vezérlő mester. (Gál. 3, 24.) A  törvény tehát, értsük: az 
Ó-Testámentom legyen is ez. Ez és semmi m ás!

Az egyházi esztendőről szólva mégis fel kell itt vetnünk 
azt a kérdést is, hogy a keresztyén egyházi esztendőnek van
nak-e közvetlen kapcsolatai az Ó-Testámentommal. Erre a kér
désre minden további nélkül igennel felelhetünk úgy formai, 
mint tartalmi, illetve eszmei vonatkozásban. Formai vonatkozás
ban annyiban, hogy az Ó-Testámentom is ismeri az egyházi 
esztendőt. Ennek az ó-testámentomi egyházi évnek jellemző 
vonása az, hogy —  a többieket itt nem is említve —  három 
főünnepet foglal magában: a páska ünnepét, a hetek ünnepét 
és a sátrak ünnepét. Tudjuk mindannyian, hogy történeti szem
pontból milyen vonatkozásba jutottak ezekkel a keresztyén 
ünnepek, ezek között is főkép a húsvét és a pünkösd. Itt tehát 
már ebből a szempontból is vannak figyelemre méltó kapcso
latok, úgyhogy az ó-testámentomi ünnepek ismerete nélkül 
szinte nem is tudjuk megérteni az Uj-Testámentomnak ide
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vonatkozó szakaszait sem. De ennél talán még fontosabb az 
a megállapítás, hogy az ó-testámentomi egyházi esztendőnek, 
épúgy, mint a keresztyén egyházi évnek, üdvösségtörténeti 
alapja van. Bár az ó-testámentomi ünnepeknek történeti kialaku
lásuk szerint kétségtelenül volt bizonyos kapcsolatuk a gazda
sági élettel is, viszont az is bizonyos, hogy lényege szerint az 
Ó-Testámentom mégsem azért tartja ünnepnek a húsvétot, mert 
az az árpaaratásnak, —  s az őszi ünnepet, mert az a gyümölcs 
és főképen a szőlő begyűjtésének az idejével esik össze, hanem 
azért, mert ezek az ünnepek olyan eseményekre emlékeztetnek, 
amikor különösen észrevehetően benyúlt Istennek a keze Izrael 
népének az életébe. S ahhoz, hogy valami ünneppé legyen, ez 
a kettő szükséges: hogy az az esemény, amire az ünnep utal, 
megtörtént legyen és hogy eszmei, tartalmi, üdvösségtörténeti 
szempontból döntő fontosságú legyen.

De érintenünk kell röviden még azt a fentebb már felve
tett kérdést is, hogy az ó-testámentomi textusok használatát 
nem teszi-e lehetetlenné, vagy eredménytelenné az a körülmény, 
hogy az evangélikus keresztyén egyház hittudata, vagyis a 
keresztyén dogmatikai és ethikai szempontok az Ó-Testámen- 
tomban természetszerűleg még nem teljes mértékben jutnak 
érvényre. Itt mi természetszerűleg főleg az apostoli hitvallásra,, 
az Augustana confessióra és ezeken kívül Luther Kis Kátéjára 
gondolunk. Igaz ugyan, hogy az evangélikus keresztyén dog
matika egyes megállapításai nem az Ó-Testámentomon épültek 
fel s hogy például a tíz parancsolatnak, vagy a második hit
ágazatnak Luther által a Kis Kátéban adott gyönyörű magya
rázata tulajdonképen már teljesen új-testámentomi, —  de viszont 
igaz azért az is. hogy az Ó-Testámentomban „in nuce“ vagy 
„pólyában“ megtalálható az új-testámentomi üdvösségtörténeti 
kapcsolat is.

Fentebb már említettük, hogy a páska és a pünkösd ün
nepet az O-Testámentom nélkül alig érthetjük meg. Pál apostol 
sem tesz tulajdonképen mást, mint a páska kapcsán a húsvétot 
mintegy az O-Testámentom tükrében állítja elénk, hogy így 
magyarázza meg Jézus halálának kifejezhetetlen jelentőségét 
Viszont kétségtelen, hogy Ésaiás 7., 9., 11. fejezete alapján a 
karácsony ünnepre, Zakariás 9. fejezete alapján virágvasárnap
jára, Jóéi 2. fejezete (28 k.) alapján a pünkösdre s, hogy a 
iegfontosabbat ne hagyjuk említés nélkül, Ézsaiás 53. alapján 
egészen kétségtelenül minden további nélkül is Nagypéntekre 
és annak üdvösségtörténeti jelentőségére gondolunk. Nem is 
szólva arról, hogy eschatologiai vonatkozásban számos oly hely 
található az Ó-Testámentomban, mely meglepően alkalmasnak 
kínálkozik a kiaknázásra.

De hadd említsük itt meg még azt is, hogy, —  amint az 
közismert —  a karácsonytól húsvétig terjedő része az egyházi 
esztendőnek Jézus megjelenéséről szól, ahogy Ő magát kijelen
tette mint próféta, mint főpap s mint király. Jézus mint az egyet
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len és igazi próféta is, tanít, int, buzdít, vigasztal, fedd, dorgál, 
gyógyít; mint főpap önmagát áldozta fel miérettünk, mint király 
pedig diadalmaskodik húsvétkor a bűnön és halálon és min
denen. Bőségesen találhatók olyan textusok az Ó-Testámen- 
tomban, melyeknek alapján az egyházi évnek ezt a szakaszát 
világíthatjuk meg.

Nem szóltunk még arról, hogy az adventi idő s az adventi 
vasárnapok szinte el se gondolhatok ó-testámentomi megvilá
gítás és vonatkozás nélkül, még akkor sem, ha a régi keresztyén 
egyházzal —  amely eredetileg öt adventi vasárnapot ismert az 
ó-testámentomi öt főkorszaknak megfelelőleg: Ádámtól Noéig, 
Noétól Abrahámig, Ábrahámtól Dávidig, Dávidtól a fogságig, 
fogságtól Krisztusig —  nem is vonatkoztatjuk a négy adventi 
vasárnapot a Krisztus előtti négyezer esztendőre, mely alatt 
Krisztust várták.

Szólhatnánk még arról, hogy az egyes böjti és húsvét 
utáni vasárnapoknak már az elnevezései is mennyiben utalnak 
bizonyos figyelemre méltó ó-testámentomi kapcsolatra vagy vo
natkozásra, de azt hisszük, hogy elég a példából már ennyi 
is, legfelebb még azt fűzhetjük hozzá, hogy Esto mihi Zsolt. 
31, 3-ra, Invocavit Zsolt. 91, 15-re, Reminiscere Zsolt. 25, 6-ra, 
Oculi Zsolt. 25, 15-re, Cantate Zsolt. 66, 10-re, illetve És. 54, 
1-re, Judica Zsolt. 43, 1-re, Misericordia (s nem Misericordias!) 
Domini Zsolt. 33, 5-re, Jubilate Zsolt. 66, 1-re, Cantate Zsolt. 
58, 1— 4 re, Exaudi Zsolt. 27, 7— 11-re s Quasi modo geniti 
részben És. 55, 1-re van vonatkozással.

Ha a fentiek szerint ki is mutathatók az említett kapcso
latok és fontos vonatkozások, viszont ebből nem következik 
még az, hogy azért az, egykázi esztendőt minden akadály nél
kül odaállíthatjuk az Ó-Testámentom megvilágításába. Ezekre 
az akadályokra gondolnunk kell nem csupán azért, mert ma 
—  azt mondhatjuk —  bizonyos Ő-Testámentom elleni hangulat 
kapott lábra, de azért is, mert ezek az akadályok, illetve ne
hézségek nem egészen lépből kapottak, hanem több esetben 
tényleg fennforognak, hogy mást ne említsünk, már csak azért 
is, mert az Ó-Testámentom mégis csak egy nemzetnek a ki
választásáról, Istennek Izráel népével közölt kijelentéséről szól.

Ha ezekre az akadályokra gondolunk, akkor ezeknek 
leküzdése céljából mindenek előtt meg kell különböztetnünk 
az Ó-Testámentomban azt, ami benne idői, attól, ami benne 
örökkévaló. Ami belőle —  hogy a hegyi beszéd egy kifejezésére 
gondoljunk —  már „betöltetett“, illetve ami belőle már betöl
tötte a maga rendeltetését, azt nyugodtan mellőzhetjük. így azt 
hiszem, hogy senkinek sem fog eszébe jutni az, hogy evangé
likus szószékről az egyházi esztendőnek bármely szakában is 
kultuszi törvények alapján, vagy éppen egy-egy genealógiai 
táblázat kapcsán hirdesse az igét. Ez a megállapítás azonban 
egyuttaj kifejezi azt is, hogy ne mossuk el a különbséget az 
Ó- és Új-Testámentom között, az Ó csak utal Őreá, a Krisztusra,
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az Új pedig már Őróla: a Krisztusról beszél és tesz bizonyságot. 
Ugyanakkor azonban annak a távolságnak a megállapítása, 
mely az Ó- és Új-Testámentom között tényleg fennforog, alkal
mat nyújthat egyúttal arra is, hogy bennünket bizonyos vonat
kozásban megszégyenítsen. Lehetetlen ugyanis észre nem ven
nünk, hogy mást ne említsek, azt a szent igyekezetei és pon
tosságot, mely az ünnepek megtartásában s azt a pedagógiai 
komolyságot, mely a gyermekek vallásos nevelésében s amit 
talán első helyen kellett volna említenünk, azt a nagy felelős
ségérzést és őszinteséget, mely a bűnnel kapcsolatban a bűn
tudatban és a bűnbánatban sokszor olyan megrendítő módon 
jut kifejezésre. Elegendő lehet itt II. Sám. 12-re, vagy az 51. 
Zsoltárra hivatkoznunk.

Amikor fentebb a pedagógiai szempont érvényesítését 
említettük,- egyebek mellett arra gondoltunk, hogy az Ó-Testá- 
mentom hogyan teszi kötelezővé a családfőnek pl. a húsvét 
megünneplését. Minden alkalommal el kell mondania családja 
és gyermekei számára a húsvét ünnepének üdvösség-történeti 
indokolását: az Egyptomból való csodálatos kivonulás történe
tét. Őszintén meg kell vallanom, hogy valahányszor én az 
Ő-Testámentomnak ezt a szakaszát (Ex. 12.) vagy a hires ,.Se- 
ma“-t (Deut 6, 4 kk.) olvasom, mindig érzem, hogy idevonat- 
kozólag bizony sok mulasztás terhel bennünket. Nem teszi meg 
sok evangélikus családfő az evangélium szellemében azt, amit 
a zsidó családfő a thóra szellemében megtenni el nem mulaszt. 
Az Ó-Testámentomból vett perikopa-rendszer alkalmazása alkal
mat nyújthat az igehirdetőnek arra is, hogy igehirdetése során 
felhívja az ilyen dolgokra is a figyelmet pl. a tanév elején vagy 
végén, de más alkalmakkor is.

A z ünnepek megünneplésének a rendjén és buzgóságán 
kívül hadd emeljem még ki az ó-testámentomi vallásos életnek 
két mozzanatát, az imádságot és a böjtöt. Nem lesz nehéz akár 
az imádkozásról, akár a böjtről hirdetni az igét az Ó-Testá- 
mentom alapján, mert van reá bőségesen alkalmunk. A z Ó-Tes- 
támentom bizonyos vonatkozásban nyugodtan mondható az 
imádkozok könyvének is. Ábrahám, Éliézer, Jákob, Anna, Dá
vid, Salamon, Ámos, Jeremiás, Dániel s fel kellene sorolnom az 
Ö-Testámentom összes kegyeseit, mind bizonyságot tesznek az 
imádkozás áldásairól. Ésaiás 1, 10— 17. versei pedig a hely
telen imádkozásról szólva egyenesen Jézusra emlékeztetnek: 
„Amikor imádkoztok ne legyetek bőbeszédűek . . . “ —  A  böjtre 
vonatkozólag pedig hadd utaljak röviden És. 58. és Joel. 2. fe
jezetére.

, Végül meg kell említenünk rövid utalásképen azt is, hogy 
az Ó-Testámentom különösen alkalmas arra, hogy odairányítsa 
a figyelmet a polgári és nemzeti életnek sok vonatkozására,, 
ami talán az Ó-Testámentom nélkül ki is kerülhetné a figyel
münket.

A  föntebb elmondottak után meg lehet már most állapí
tanunk a következőket:
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1. A z , egyházi esztendőt egészen nyugodtan oda lehet 
állítani az Ó-Testámentom megvilágításába, csak szint s gazda
godást nyer ez által a mi igehirdetésünk.

2. Megtehetjük ezt annyival is inkább, mert a bibliának 
„üdvösséglörténeti" szemlélete az Ó-Testámentomon alapul, 
aminthogy az egyházi esztendő gyökerei is oda nyúlnak vissza 
formai és eszmei vonatkozásban egyaránt.

3. Jézus prófétai, főpapi és királyi tiszte pedig egyenesen 
megkívánja az ótestámentomi megvilágítást.

4. Ugyanezt mondhatjuk az adventi vasárnapokról s az 
egész adventi időszak eszmei tartalmáról is.

5. Külön figyelmet érdemel az, amit az imádság és a böjt, 
valamint a polgári és nemzeti élet szempontjából mond az 
Ó-Testámentom, nemkülönben az is, amit a vallásos nevelés 
dolgában tanulhatunk tőle.

Azokat a szempontokat pedig, melyeket semmiképen sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, ha az egyházi esztendőt az 
Ó-Testámentom tükrében akarjuk vizsgálni, a következőkben 
foglaljuk össze :

1. Sohase felejtsük el az , egész bibliának az egységét, 
tehát az Ó-Testámentomnak az Uj-Testámentommal való szoros 
kapcsolatát. Ezt megtehetjük akkor is, ha a kettő közötti kü
lönbségre tekintettel leszünk. Az az Isten, aki fzráel népének és 
rajta keresztül az egész emberiségnek kijelentette magát az 
Ó-Testámentomban, az jelentette ki magát tökéletesen az Ür 
Jézus Krisztusban. Az Ó-Testámantom s az Új-Testámentom 
végeredményben egyről tesz bizonyságot: Jézus Krisztusról, az 
Atya Istennek benne megjelent kifejezhetetlen kegyelméről.

2. Ha így nézzük az Ó-Testámentomot, akkor bőséges 
anyagot fogunk benne találni a keresztyén üdvigazságok hirde
tésére az egyházi esztendőnek bármely szakára.

3. Nem fogja kikerülni figyelmünket az a nagy komolyság, 
mely az egész Ó-Testámentomot erkölcsi felfogás tekintetében 
eltölti.

4. Meggyőző, sokszor megrázó bizonyítékát találjuk az 
Ó-Testámentomban is a bűn hatalmának s annak, hogy vele- 
szemben az ember önmaga erejével képtelen sikeresen felvenni 
a küzdelmet s így csak Isten jöhet segítségére a maga kegyel
mével. A  bűnös embernek tehát szüksége van a váltságra, a 
Megváltóra.

5. A z ótestámentomi perikopa-rendszernek vagy általában 
az ezen alapuló igehirdetésnek is az lesz tehát a rendeltetése, 
hogy az egész egyházi esztendőben ótestámentomi igék alapján 
ugyan, de a Krisztust hirdessék és róla tegyenek bizonyságot.

6. Hogy idevonatkozólag főleg a prófétai könyvek, a Zsol
tárok, ritkábban a történeti iratok és a törvény jöhetnek tekin
tetbe, azt már megemlítettük.

7. Ajánlatosnak tartanám a magam részéről a fenti elvek 
érvényesítésénél azt is, amit egy kedves barátom tudtommal
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alkalmazni is szokott, hogy t. i. ótestámentomi alapigére fel
épített igehirdetése újtestámentomi textusban csendül ki. Minden
esetre a kapcsolat az Ó-Testámentom és az Új-Testámentom 
között ne legyen pusztán formai, ami azt is jelenti, hogy az 
ótestámentomi textus nem lehet csupán mottója az igehirde
tésnek.

Mielőtt még befejezném rövid s igénytelen tanulmányomat, 
érzem, hogy a fentiek közelebbi illusztrálása céljából szükséges 
volna még bemutatnom egyes ótestémentomi perikopa-rendsze- 
reket is, hogy ezek miképen helyezik az egyházi esztendőt az 
Ó-Testámentom megvilágításába. Ez azonban a dolog termé
szete szerint egészen külön tanulmányt igényelne, másrészt pe
dig már a puszta tény, hogy a „Lelkipásztor“ a most kezdődő 
egyházi évben ótestámentomi alapigék szerint készített egyházi 
beszédeket fog közölni, feleslegessé is teszi ezt, hiszen az egész 
egyházi esztendő nyújtandó predikáció-gyüjteménye igazolását 
fogja hozni —  hisszük —  mindannak, amit a fentiekben el
mondottunk. Meg vagyok afelől is győződve, hogy nagy gaz
dagodást fog ez jelenteni mindenki számára, aki azzal a ko
moly szándékkal mélyed el az Ó-Testámentom olvasásában, 
hogy egyes szakaszainak megvilágításába állítsa oda az egy
házi esztendőt s így tegyen bizonyságot a Krisztusról. Adná 
Isten, hogy ezek az igénytelen sorok is némi útmutatást, segít
séget és buzdítást nyújtottak volna erre.

Dr. Deák János
egyetemi tanár.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Az újszövetség ádventje.
Anyag ádvent I. vasárnapjára.

Jer. .81, 31—32.
Bev. Ádvent Krisztus-várás. Jézus jön : az újszövetség Ígé

retét hozza magával.
Felséges képben rajzolódik elénk ádvent jelentősége. Isten 

megáll a kegyelem új időszakának küszöbén és azt mondja: 
új szövetséget kötök az én népemmel! Magában véve is hatal
mas kijelentés. Erőteljességét növeli, hogy a prófétai ige egy
más mellé állítja a régi- és új-szövetséget. Megismerjük lényeges 
vonásaikat, egymástól való eltérésüket, a régiszövetség fogya
tékosságait, az újszövetség teljességét és követeléseit. Növeli az 
ige erőteljességét, hogy mögötte egy nép tragédiája húzódik 
meg. Kiolvashatjuk belőle nemcsak az újszövetség Ígéretét, ha
nem a szövetség megszegésének következményeit is.

1. A régi szövetség. Egzengés, földindulás, kürtharsogás 
között lép Isten szövetségre az ő kiválasztott népével. Füstölgő 
oltárról lassan száll ég felé a bemutatott áldozat tüze. Mózes 
eltakart orcával járul Isten elé, a nép pedig remegve várja az 
örök akarat kijelentését.

a) A szövetség lényege. Isten belép a nép életébe s a nép 
beleilleszkedik Isten akaratvilágába. Közös megállapodás és 
közös Ígéret. Az alapige szerint Isten megígéri, hegy kézen 
fogja, valamennyi nép között sajátjává teszi és szent néppé 
avatja. Ugyanakkor arra kötelezi, hogy az Ő törvényét meg
tartsa és pedig nemcsak a tízparancsolatban lefektetett erkölcsi 
élettörvényeket, hanem a családra, vagyonra, erkölcsi életre, 
jótékonyságra vonatkozó részletes utasításokat is, melyeket II. 
Mózes 21—23. fejezete közöl. Isten azt mondja Izrael népének: 
angyalt küldök előtted, megáldom kenyeredet és vizedet, ezzel 
szemben pedig hűséget, engedelmességet követelek.

b) A szövetség sorsa. Mózes összehívja a nép véneit. A 
kijelentés szerint: megvivé nekik az Urnák beszédét. A nép 
azonban hűtlenségbe meríti hangos fogadkozását. Aranyborjú 
körül táncol, elfelejti Isten által megszüntetett rabságának nyo
morúságait, új bálványok rabszolgaságába hajol. Az alapigében 
így fejezi ki ezt Isten: „Ők megrontják szövetségemet, noha én 
férjök maradtam.*

Isten türelme nagy. Üj kísérletet tesz a hűtlen nép meg
hódítására. Másodszor is szövetséget köt. Üj parancsolat-táblákat 
készíttet. Mózes újra felmegy a Sinai hegyre s az Űr új felté- 
leket szab népének. (Mózes II. 34, 6 -  7. 10.)

Mózes megáll a tábor kapujában s felcsendül prófétai 
szava: aki az Úré, ide hozzám! (II. 32, 26.) Magasra emelt
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kézzel áll népe előtt. Szemében tűz lobog, szava korbácsütésként 
csattog. Jönnek is rohanva, mások lassan, kelletlenül. Soraik 
ritkulnak, számuk kevesbedik. Végül is alig marad néhány, ki 
engedelmeskedve, kitartással, hűséggel megáll erre a szóra: aki 
az Úré, ide hozzám!

c) A szövetség csődjének oka Miért nem tartja meg a nép 
Istennel kötött szövetségét? Miért válik hűtlenné szövetségköté
sének első napján? Lelke még reszket, szíve nyugtalankodik 
annak a pillanatnak fenségétől, midőn Isten belépett életébe. 
Még átérzi a szövetségkötés megrendítő jelentőségét: ember, 
főpap, próféta, vezér helyett maga Isten szól hozzá. Feléje 
nyújtja erős kezét; rendelkezésére bocsátja támogatását és vé
delmét. Mégis elbukik és hűtlenné válik. Vájjon miért?

Elbuktatja saját gyengesége. Nagy a kisértés önmagában 
és körülötte. Természetével ellenkezik az engedelmesség és hű
ség. Vonakodik magát alárendelni egy magasabb akaratnak. 
Önmaga megbecsülését és értékelését látja saját önállóságában, 
alárendeltséget és elnyomást lát az engedelmességben és hű
ségben. Körülötte is sok a kisértés. Máslelkü élet sodrában áll. 
Könnyebb bálványnak hódolni, mint Istennek. Az arany, test, 
gyönyör hallgatnak, helyeselnek, keveset követelnek, mindent 
megengednek, az Isten pedig megszorítja élvezeteinket, kitágítja 
kötelességeinket, megnyirbálja szabadságunkat, azonfelül pedig 
tiltakozik, parancsol, büntet és megtorol.

A régi szövetség csődbe kerül, mert külső tényezők ural
kodnak benne. A nép számára csupán külső jogi szövetség, 
nem pedig lelki szövetség. Külső kényszerítés, nem pedig belső 
önkéntes kozzájárulás. Kényszerűségből tartja meg a tilalmat 
és parancsolatot, nem pedig meggyőződésből. Kelletlenül enge
delmeskedik, nem pedig szeretetből. Félelemből tekinti Istent 
Urának, nem pedig Isten igazi megismeréséből.

A régi szövetséget csődbe viszi a bűn hatalma. Isten szö
vetségre lép néppel és emberrel. Védelmet nyújt, törvényt szab, 
kijelöli életútját. De nem ad erőt a szövetségi megtartására. 
A törvény csak azt adhat, amije van : követelést, tilalmat, szi
gort, ítéletet, de nem adhat azt, amije nincsen: erőt és kegyelmet.

Mózestől Jeremiásig hosszú út vezet. Mózes a régi szövet
ségről beszél, Jeremiás könyvében pedig megszólal az Úr és azt 
mondja: új szövetséget kötök Izrael házával és a Juda házával. 
A kettő között sóvárgó lelkek csalódása, embererők hasztalan 
viaskodása, lelkiismeret alatt görnyedők halálsikoltása helyez
kedik el: egy nagy sóvárgó ádvent!

Az ószövetség erőtlenségéről s az emberrel szemben ki
elégítési képtelenségéről beszélünk, mégis nehéz kérdések nyug
talanítják lelkünket. Sok ember van, akinek még ószövetsége 
sincsen. Van-e néked Istennel szövetséged? Megismerted-e a 
veled szövetségre lépni akaró Istent? Számot vetettél-e Isten 
hozzád intézett követelésével és ígéretével? Isten akaratához 
szabtad-e életedet? Látszott-e valami is a te életeden, ami azt
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mutatta, hogy neked valamiféle szövetséged van Istennel ? Ko
moly kérdések lelkiismeretes választ várnak.

2. Az új szövetség. Azt mondja az Úr: íme, eljönnek a 
népek és új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. 
A népek mögött Isten örök kegyelme munkálkodik, mellyel elő
készíti az új szövetséget.

a) Az új szövetség lényege megegyezik a régi szövetséggel. 
Isten közösségre lép az emberrel. Kézen fogja, a bűn rabsá
gának földjéről kivezeti, szeretetével védi, kegyelmével meg
tartja. Ma is gyermekévé akar tenni és népeket keres önmaga 
számára.

b) Az újszövetség módja már eltér az ószövetségtől. Ezt az 
újszövetséget Isten az ő teljes kijelentése alapján teremti meg. 
Nem törvényadó, nem prófáta áll elénk kemény akarat-prokla- 
málással, ostorozó, avagy vigasztaló beszéddel, hanem egy 
gyermek lép a földre.

Mennyei származásának fénye és földi szenvedésének bo- 
rulata kiséri. Áldozatos életét odaajándékozza a lélek megmen
téséért. Szenved ártatlanul és meghal büntelenül. így jelenik 
meg benne Isten teljes kijelentése. Rátekint az ember és benne 
megismeri az Urat, ki azt mondja : Megbocsátom a bűneiket és 
vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ismételjük meg az utolsó 
szavakat: vétkeikről többé meg nem emlékezem.

c) Egészen más az új szövetségnek a lelke is. A törvény 
kemény kőlapba volt belevésve. Hideg, kemény, könyörtelen, a 
követelés és tilalom megmerevedett formája. Az újszövetség 
törvényét Isten a szív hústáblájára írja. Átjárja azt a szív me
legsége, a vérkeringés lüktetése beleviszi az egész szervezetbe. 
A régi szövetség szolgakényszerről beszél, az újszövetség ön
kéntes engedelmességről. A régi betűszolgálatot jelent, az új 
lélekszolgálatot. Az első külsőleges, a második bensőséges. Az 
újszövetség lelke a szeretet. Az tartja meg a szövetséget, aki 
szereti Krisztust és csak az nyeri el Ígéreteit, aki a szeretet által 
Krisztusban él.

3. Isten ma is új szövetséget kínál minden embernek. Két 
egyházi esztendő mesgyéjén megáll az Isten s számot vet mind
nyájunkkal. Megvizsgálja, hogy mit jelent számunkra az ő szö
vetsége? Hányán vannak ma is, kik csak a törvény régi szö
vetségében vergődnek. Istent szerződő társnak tekintik. Érdekeik 
szerint igyekeznek kihasználni. Követelésekkel állnak eléje. 
Természetesnek tartják gondoskodását, jóságát, elnézését és irgal
masságát. De ők maguk csak értéktelen látszat-értékeket visznek 
hozzá, szívüket, életüket nem ajánlják fel neki.

Pedig a régi szövetség halált jelent még akkor is, ha a 
törvény betűjét megtartja az ember. A szövetség külső meg
tartására hivatkozó ember rendesen nem is az Istenre támasz
kodik, hanem önmagára. Nem Istenben bízik, hanem önmagá
ban. Neki nem irgalom és kegyelem kell, hanem saját életének 
jósága és érdeme.
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Az egyházi esztendő mesgyéjén Isién új szövetséget kínál 
feléd. Krisztust küldi, hogy ő legyen az újszövetség boldogító 
záloga és örök követelése. Benne ismerteti meg önmagát. Kije
lenti saját lényét és reád vonatkozó terveit. Általa érezteti meg 
veled, hogy mily drága vagy neki, hogy lelkedet keresi, élete
det akarja megmenteni. Ő számodra: örök kegyelem. Ha Krisz
tusban megismered az Atyát, akkor válik világossá előtted a 
prótétai irás igéje: nem tanítja többé senki az Ő felebarátját 
és senki az ő attyafiát, mondván: ismerjétek meg az Urat, mert 
ők mindnyájan megismernek engem kicsinytől fogva nagyig, 
ezt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket és vétke
ikről többé meg nem emlékezem.

Ádventi fényben csodálatos szépséggel rajzolódik elénk az 
újszövetség gazdag Ígérete. A törvényadó és megtorló Isten 
felett meglátjuk a szerető mennyei atyát, ki kegyelemből a gyer
mek Jézust küldi el a földre és benne biztosítja boldog Ígére
tül: megbocsátom bűneiteket és vétkeitekről többé meg nem 
emlékezem.

De nemcsak Isten Ígérete nagyobb a régi szövetség Ígére
ténél, hanem követelése is magasztosabb és hatalmasabb. Nem 
külső engedelmességet, hanem belső odaadást követel. Nem 
kényszerjáromba hajt, hanem az önkéntes odaadás boldog igá
jába. Azt mondja az Úr: törvényemet belsejőkbe helyezem és 
szívükbe irom be, Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Érezd Isten Ígéretének fenséges nagyságát: gyermekévé 
akar tenni Krisztus által. Bűnödet megbocsátja, vétkeidről soha 
többé nem akar megemlékezni. De halld meg az újszövetség 
követelését is : tedd Isten kezébe szívedet s engedd, hogy tör
vényeit belejegyezze. Ismerd meg benne atyádat, Krisztusban 
üdvözítődet és engedelmeskedj hittel.

Ádvent Krisztus bölcsőjéhez vezet. Az újszövetség utján 
vezessen téged is Krisztushoz!

D. Kapi Béla.

Az ítélet ádventje.
Anyag ádvent II. vasárnapjára.

Malakiás 4, 1—6.
Bev. Ádvent a Krisztus várás ideje. Jézus jö n : Ítéletet hoz 

magával.
Ádvent csendes, békés időszak. Lelki rázkódtatás nélküli 

előkészülés. Látszólag nyugodt menetben vezet Krisztus bölcső
jéhez. A gyermek-Krisztus várása ellágyít s veszélytelennek 
látszó kialakulást Ígér.

Vallásosságunk arcán megöröködik ez a mosolygós vonás. 
Nyugalom, biztonság, befejezettség jellemzik. Az emberek las
sanként elfelejtik, hogy Jézus mindenképen Ítéletet jelent. Az 
Ítélet pedig éppen úgy lehet kárhoztatás, mint kegyelem. Éppen
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Milyen rettenetes és félelmetes az Ítélet! Jézus jön és ezt 
az ítéletet hozza magával. Nem szükséges, sőt nem is kívánatos, 
hogy ezt az Ítéletet kizárólag az utolsó ítélettel azonosítsuk. 
Jézus nemcsak az utolsó ítéletkor, hanem most is állandóan 
ítélkező birád. Nemcsak ama utolsó napon teszi számodra az 
ítéletet lángoló sütőkemencévé, hanem szürke, egyszerű napjaid 
sorozatában most is állandóan Ítéletet jelent számodra. Ha ke- 
vély és gonosztévő vagy, „nem hagy rajtad gyökeret, sem ágat." 
Igaz, nem ő maga hajtja végre rajtad ezt az ítéletet. Nem vágja 
el gyökereidet, nem tarolja le ágaidat és gyümölcsödet, hanem 
te magad cselekszed azt. Ha nem élsz Krisztusban és nem látod 
benne állandóan Ítélő birádat, akkor Te magad hajtod végre 
önmagadon a megsemmisítő Isten-Ítéletet. Ha ezt jól meggon
dolod, akkor érted meg a próféta szavát: Milyen nagy és félel
metes az Úrnak napja!

2. Az Úr ítélete megtart.
Ami a gonosztévők és kevélyek számára halál, az a benne 

élők és hívők számára élet.
A próféta szavaiban Isten csodálatos biztatást küld nekünk. 

„Akik félitek az én nevemet, azoknak feltámad az igazságnak 
napja és gyógyulás lesz szárnyaik alatt." Az Ítélet napja tehát 
az igazság és gyógyulás napjává lesz. Halál helyett élet támad 
belőle, pusztulás helyett megtartás.

a) Kik számára válikr az ítélet megtartássá? Akik félik az 
én nevemet, mondja az Úr. Isten nevének félése nem szó és 
nem külső cselekedet. Nem az erkölcs álarcában járás, nem 
istentiszteletek léleknélküii végigülése, nem imádságok érzés- 
nélküli mormolása. Isten nevét az féli igazán, ki akaratát hall
gatja, megérti, követi, engedelmes gyermekévé teszi önmagát, 
üdvösség munkáját nemcsak ismeri és hiszi, hanem el is fogadja 
s életét e szerint igazgatja. Isten nevét féli, aki az ő országában 
él, Krisztus királyságát valósággá teszi, Isten törvényében élete 
legfőbb szabályozóját látja, szeretetében minden cselekvésének 
lelkét bírja. Csalódások, emberi méltánytalanságok felett meg
látja Isten igazságát és tud hinni abban, hogy az Ítéletnapja 
az igazság napja lesz.

b) Az ítélet megtartása: gyógyulás, erő, vigasztalás, élet. 
„Az igazság napjának szárnyai alatt gyógyulás lesz." Jézus 
vigasztalást hoz a szenvedők számára. Megerősíti a kisértésben 
vergődőket. Megnemesíti az önzőket és irigyeket. Magasba emeli 
a földhöz tapadottakat.

Az Ószövetség színes, szemléltető hasonlata szerint a 
meggyógyultak „kimennek és ugrándoznak, mint a hizlalt tul
kok." Gondolj magadra, kit szenvedésed talán erőtlenné tesz, 
kit bűneid rabságba görnyesztenek, ki tehetetlen gyávasággal 
nézel a holnap bizonytalanságába, kinek karjain elbírhatatlan 
teherré vált éhező családod, ellátatlan gyermeked, foglalkozás- 
nélkül maradt két karod. Csodálatos Ígéretet izén néked az 
Isten: Krisztus az igazság napjának szárnya alatt gyógyulást



2 3

hoz számodra és te mint ép, erős, egészséges ember megállsz 
az élet mezején. Kitörsz bűnöd börtönéből, szabad leszel. Arcod 
megtanul mosolyogni, szíved felújjong, mert Krisztus által van 
szabadulásod.

És végül: ez a gyógyulás Krisztus keresztfái halálában a 
teljes életmegtartást s a lélek üdvösségét jelenti számodra. Vi
gasztalást, erőt. bünbánatot és kegyelmet. Mindezt Isten ahhoz 
a feltételhez köti, hogy nevét igazán féld.

így válik az ítélet lelked megmentésévé. Nemcsak az utolsó 
ítéletkor, hanem Krisztus állandó Ítéleteiben is.

3. Krisztus ítélete életre nevel.
Mikor Malakiás próféta az utolsóitéletre eljövendő Krisz

tust elénk rajzolja, szavain áttör az a megérezhető igazság, 
hogy az Ítélet nemcsak egy távoli Ítéletnapnak kilobbanó ese
ménye lesz, hanem az eljövendő Krisztus állandó királyi mun
kája. Az Ítéletről szóló ige tehát egy nagy intés. Azt mondja: 
vigyázzatok, még jókor van ! Vigyázzatok, tőletek függ, hogy 
milyen lesz az Ítélet. Készüljetek, még van időtök!

Ezt az intést a próféta szavaiban ekként szövegezi meg 
számunkra Isten lelke: „Emlékezzetek meg Mózesnek, az én 
szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem a Hóreben, az egész 
Izraelnek szabályokul és Ítéletekül. íme, én elküldöm nektek 
Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes 
napja.“

Advent olyan, mint az Ítéletre eljövendő Krisztus felé 
mutató kéz. Prédikációja örök emlékeztetés Isten törvényeire 
és próféciáira.

Advent II. vasárnapján tőled is kérdezi az Úr: emlékezel-e 
az én törvényeimre? Hallgatód é, megtartod-e az én tanításai
mat, melyeket szabályul és Ítéletül számodra adtam? Figyeled-e 
szentigémben és saját életeseményeidben az elrejtett próféciákat? 
Miként készülsz az új kegyelmi esztendő átélésére? Milyen 
lélekkel indulsz a karácsonyi bölcső felé?

Mjnden Ítélet Isten igazságának és kegyelmének bizony
sága. Advent is ennek az örök isteni munkának engedelmes 
eszköze. Isten küldi Krisztust, hogy az Atya szívét a fiákhoz 
fordítsa, a fiák szívét az Atyához fordítsa, hogy kegyelmet, 
megtartást hozzon, hogy ne találjon pozdorjaként megégő kevé- 
lyeket és gonosz embereket, hogy ne jöjjön átokkal verni ezt 
a földet, hanem az igazság napján gyógyulást és életet hozzon. 
Neked is !

D. Kap! Béla.
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A vigasztalás ádventje.
Anyag ádvent III. vasárnapjára.

Ézsaiás 40, 1—8.
Bev. Ádvent a Kriszlus-várás ideje. Jézus közeledik hoz

zánk : vigasztalást hoz.
Időszerű kép és időszerű izenet. A fogságban elgyötört 

nép előtt megjelenik a próféta s megcsendíti Isten szavát: vi
gasztaljátok népemet! Vidítsátok fel Jeruzsálemet, mert vége 
van a nyomorúságnak!

Ma is mindenki szívesen hallja ezt az izenetet. Nehéz élet
viszonyok, bizonytalanságok, gondok és aggodalmak között él 
mindenki. Bizakodva tekintünk az ádventi Ígéret felé, mely 
vigasztalást, vidámságot, a nyomorúság megszűnését hozza ma
gával. A próféta keze s az egész ádventi időszak Jézus felé 
mutat. Ő hoz vigasztalást, mert ő maga a vigasztalás. Vigasz
talása azonban nem abban van, hogy minden szenvedés eny
hítésére alkalmas általános gyógyszert hoz, hanem abban, hogy 
a szenvedések skálájában rendet teremt, megmutatja minden 
szenvedés ősi okát és ennek megszüntetésével feltárja előttünk 
a kiapadhatatlan igazi vigasztalást. Ez a vasárnap az igazi vi
gasztalás áldásáról beszél.

1. Számot vet a bűnnel; 2. meglátja a szabadulás útját* 
3. dolgozik a jövendőért.

1. Az igazi vigasztalásnak van egy nagy feltétele: számot 
kell vetnie a bűnnel. Sem a szenvedést, sem a vigasztalást nem 
érti meg az, aki nem ismeri meg a bűn lényegét és hatalmát. 
Nem lehet igazán szenvedni bűntudat nélkül és nem lehet vi
gasztalódni bűnbocsánat nélkül.

a) A bűn megismerése teszi teljessé a szenvedés skáláját s 
ezzel együtt a vigasztalás skáláját is.

Nehéz könnycseppek gördülnek végig a gyermek arcán. 
Fájdalma éppen olyan könnyű, mint vigasztalódása: egy kis 
édesség mindent felejtet. A felnőtt ember szenvedése mellett is 
megjelenik a vigasztalás. Testi fájdalma próbára teszi ugyan 
testét, lelkét, idegzetét, de gyógyító orvosság megenyhíli azt. 
Megélhetési gondjának, Ínségének, nélkülözésének és nyomorú
ságának szenvedéseit is csökkenti a gazdasági helyzet javúlása, 
a biztos kenyér. Csalódásait és lelki fájdalmait megoldja az 
élet, az idő, a változás. Ezek a szenvedések megegyeznek abban, 
hogy löbbé-kevésbbé megoldhatók, ideig-óráig tartanak, nem 
képeznek állandó problémát. De láthatjuk azt is, hogy a szen
vedés annál nagyobb, minél jobban érinti az ember teljes életét. 
Az ember életnyugalmát állandóan zavaró szenvedést majdnem 
elviselheletlennek érzi az ember. Súlyossá válik a mindennapi 
életet zavaró szenvedés. Ezzel szemben látjuk azt is, hogy a 
vigasztalás annál jobb, minél inkább megszünteti az élet-nyu
galmat megzavaró körülményeket.
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Isién rámutat a szenvedés lényegére. Izrael fogságbeli 
szenvedéseiről beszél. Hallgat a nép megaláztatásáról, szót sem 
szól elhagyott otthonáról, az ínségről, nehéz munkáról, nélkü
lözésről. Egyszerűen annyit mond : vége van a nyomorúságnak ! 
Vége van a rabságnak! Megértjük tehát, hogy Isten a fogságban 
lévő Izrael népének legnagyobb szenvedését a rabságban látja. 
Mintha azt mondaná: a lobbi szenvedés, nélkülözés, megpró
báltatás nem számít, minden a rabságból származik. Ha a rabság 
megszűnik, akkor minden szenvedés megszűnik.

Advent Krisztus várása. A legcsodálatosabb vigasztalást 
ígéri azzal, hogy a szenvedés skáláját a bűntudat világosságába 
helyezi.

Jézus minden emberi szenvedéssel törődik. Átérzi kenyér
gondodat, csalódásodat, könnyeidet, megaláztatásodat. Átérzi 
szenvedésedet, melyet emberi gonoszság, irigység okoz. Látja 
elsírt és elsiratlan könnyeidet, elmondott és elmondatlan pana
szaidat, átvirrasztott éjszakáidat és átvergődött nappalaidat. Min
den szenvedésedet átérzi. De szent igéjével soha se szűnik meg 
arra törekedni, hogy lásd meg szenvedések között a legnagyobb 
szenvedést: a bűn rabságát. Mert az a legnagyobb szenvedés, 
ha az ember elszakad Istentől. Odaadja testét, lelkét ennek a 
világnak és nem adja oda önmagát teljesen Istennek.

Nem találhatunk vigasztalást, míg a bűnt nem érezzük a 
legnagyobb szenvedésnek.

b) A bűnmegismerésben mutatkozó igazi ádventi vigasz
talásnak további megnyilatkozása abban van, hogy a bűnt oko
zati kapcsolatba hozza a szenvedéssel. Ézsaiás próféta szerint a 
nyomorúságból egyedül Isten bűnbocsánata szabadíthat meg 
minket.

Miért szakadt Izraelre a fogság sokféle nyomorúsága? Mert 
bűnbe merült. A fogság és annak minden szenvedése az Istentől 
elszakadt nép bünhődése volt. És miért szűnik meg most a nép 
minden nyomorúsága? Mert bűne megbocsáttatott.

A vigasztalást ennek az igazságnak a megértésében bírjuk. 
Meg kell látnunk, hogy bűneink miatt szakad ránk minden 
nyomorúság

Vizsgáljuk magán-életünket. Bíráljuk el hivatásunkat, min
dennapi munkánkat. Nézzük embertársainkhoz való viszonyun
kat. Velük kapcsolatosan is vannak szenvedéseink, nyomorú
ságaink, megpróbáltatásaink. Meglátjuk-e ezekben bűneink kö
vetkezményeit? Nézzük anyagi gondjainkat. Biztos, hogy mi is 
hibásak vagyunk ebben. Nézzük betegségünket, csalódásunkat. 
Ki meri azt mondani, hogy nem bűnös ezekben?

Vizsgáljuk családi életünket? Meglazult házastársi viszo
nyunkban bűnösök vagyunk. Gyermekeink elidegenedése, idegen 
 életiránya, tőlünk való lelki elszakadása bizonyára nem a mi 
bűnösségünk nélkül történt. Családi szellemünk üressége szintén 
minket vádol.
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Vizsgáljuk társadalmi életünket. Éles szakadékok választják 
el a társadalmi osztályokat, érdek ellentétek ütköznek össze 
egymással. Ellenséges érzésből táplálkozik a társadalmi osztá
lyok öntudata. Bizonyos, hogy emberi bűnösség rejtőzködik a 
jelenségek mélyén.

Vizsgáljuk csak a gazdasági élet száz és ezer nyomorú
ságát. Szembe kerül a tőke és munkaerő. Gyűlölködő gazdasági 
erőtényezők viaskodnak egymással. Megrendítő példák mutatják 
a gazdasági élet erkölcsi alapjának és lelkiismeretének meg
rendülését. Oroszországban, Kínában évenként többmillió ember 
pusztul éhen, Amerikában pedig gabonával fütötték a mozdo
nyokat és kávé-hajórakományokat sülyesztettek a tengerbe, 
gyapot-hegyeket tettek a tűz martalékává. Ezt a gazdasági életet 
csak a bűn hozhatta létre.

Vizsgáljuk nemzeti életünk jelenségeit. Felemelő, biztató 
jelek mellett látunk szomorú és leverő jelenségeket is. Európa 
államai közt nálunk állott helyre legelőbb a rend, fegyelme
zettség és törvénytisztelet. Történeti tragédiája után megtalálta 
a nemzet önmagát. De azért látnunk kell kedvezőtlen jelensé
geket is : erkölcsi lazaságot, fegyelmezetlenséget, forrongó elé
gedetlenséget, az összetartás hiányát.

Mindez pedig nem egyéb, mint elszakadás Istentől.
Isten a vigasztalás ádventjét Ígéri számunkra. Az igazi 

vigasztalás áldása azonban csak akkor lehet tulajdonunkká, ha 
mi is tudunk számot vetni a bűnnel és meglátjuk benne minden 
nyomorúság ősforrását. Nyomorúságunknak csak akkor lehet 
vége, ha elnyerjük Isten fcűnbocsánatát.

2. A vigasztalás ádventje megmutatja a szabadulást.
a) A próféta tekintete messze jövendőbe réved. Egy szó 

zengését hallja: a pusztában készítsétek az Úr útját, ösvényét 
egyengessétek a kietlenben a mi Istenünknek! A próféták szü
letését látja, korbácsoló bűnbánati beszédek zúgását hallja. 
Távol idő ködében megjelenik előtte a teveszőrruhás utolsó 
próféta élesvonalu alakja. Minden szava kiáltó beszéd. Kemény 
lépésekkel járó tanító-ember, Krisztus felé mutató kinyújtott kéz. 
Prófétai vigasztalása kialakul: vidámítsátok fel Jeruzsálemet, 
hirdessétek neki, hogy vége a nyomorúságnak, hogy bűne meg
bocsáttatott, mert íme, a pusztában készül már az Úrnak útja, 
ösvényt egyengetnek a kietlenben a mi Istenünknek! Megjelenik 
szeme előtt a teljes vigasztalást jelentő szabadulás: Jézus.

b) Jézus a teljes ádventi vigasztalás. Azért jön, hogy élet
példájával, tanításával, szenvedésével és halálával megtörje a 
bűnt és legyőzze a halált. Megsemmisíti azt a hatalmasságot, 
mely veszélyezteti az ember boldogságát és életét. Ez a teljes 
vigasztalás: Jézus. Hiába kísérleteznénk más megoldással, hiába 
támaszkodnánk saját erőnkre. Hiába próbálnánk lekicsinyelni a 
bűn jelentőségét. Hiába próbálnánk életjavitással, jó  cseleke- 
kedettel, szeretettel, erkölcsi kifogástalansággal áthidalni az Isten 
és ember közötti szakadékot, minden hiábavalónak bizonyulna-
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Rajtunk egyetlen egy segíthet csupán: a megváltás. Nyomorú
ságunk számára egyetlen egy megoldás van csupán. Jézus vált- 
ság-halálával megpecsételt igéje: bűnöd megbocsáttatott!

Bűntudatod mélységébe kell alázuhannod, szenvedéseid 
között a legnagyobb lelki szenvedést kell átszenvedned, ha 
birtokába akarsz jutni a teljes ádventi vigasztalásnak: a bűn
bocsátó kegyelem Ígéretének. Ez az ige: bűnöd megbocsáttatott, 
minden vigasztalást magában foglal. Kárpótlást nyújt elvesztett 
földi örömökért és lehervadt mosolyokért; a jólét kényelméért 
s a gazdagság előnyeiért; emberek jóságáért és arcunkba vágó 
igazságtalanságáért. Minden kicsinnyé törpül, ha megértjük en
nek az igének jelentőségét: bűnöd megbocsáttatott. Könnybe 
boruló tekintettel, megalázott és megerősített szívvel, új éneket 
éneklünk Istennek, ki közelebb hozza a vigasztalás ádventjét. 
Boldogan tárjuk karácsony felé vágyakozó két karunkat s várjuk 
az eljövendőt, ki teljes vigasztalást hoz számunkra.

3. Az igazi vigasztalás áldása végül abban rejlik, hogy az 
állandóan dolgozik az ember jövendőjéért.

A vigasztalás birtokba vételén magunknak is dolgoznunk 
kell. Isten semmit sem ad készen, az ember mindenhez lelki 
küzdelmek árán jut el. Rabszolgaság helyett szabadelhatározásu 
gyermekeivé nevel. Azt akarja, hogy a bűn ellen való harcban 
mi is tevékenykedjünk.

a) Bűntudatra van szükséged. Nem találhatsz vigasztalásra, 
vidámságra, ha nem érzed, hogy te magad vagy mindennek 
akadálya: közömbösséged, megrögzöttséged, Istentől való el- 
szakítottságod. Isten közeledik hozzád, de te távolodsz tőle. 
Veled akar élni, te eltaszítod magadtól. Formálgatni akarja éle
tedet, te ellenállsz. Ébreszd fel bűntudatodat!

b) Alázatosságra van szükséged. Elbizakodottságodban fe
leslegesnek látod a megváltást. Saját erődre, életértékedre akarsz 
támaszkodni. A próféta tőled is követeli, hogy „minden hegy 
és halom alászálljon, legyen az egyenetlen egyenessé és a 
bérc rónává." Simítsa végig gőgös lelkedet Isten keze, hogy 
tanulj alázatos lenni.

c) Hitre van szükséged. A hit Isten igéjébe foglalt Ígéretbe 
vetett bizodalom. Ha hiszed a Krisztus tanítását, életét, keresztfái 
halálában meglátod az isteni kegyelem közelségét. Ha mindent 
elkövetsz, hogy azé légy, ki szenvedésben és halálban a tied lett.

d) Isten igéjére van szükséged. Isten állandóan dolgozik 
ezen az életjövendőn örökkévaló igéjével. Ezt az igét adja ne
künk, ezt teszi testté Krisztusban, hogy általa kiépítse a mi 
megtisztult emberi életünket.

Igéjében állandóan kijelenti magát. Feltárja akaratát, ter
veit. felőlünk való elhatározását, üdvösségmunkáját, hogy meg
lássuk irgalmas atyai orcáját.

Életirányt szab számunkra. Lelki törvényeket ad, hogy 
emberi gondolatok és szellemi áramlatok változásai közt ÍS' 
gyermekei maradhassunk. Munkálkodjunk az Ő munkaprog-
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rammja szerint. Váljunk törvény alól felszabaduló gyermekeivé, 
gyermekeiből munkatársaivá.

Világosságot ad igéjében, hogy megismerjük élet-halál titkát 
s múlandó dolgok közt az örökkévalóság jeleit.

Erőt ad igéjében, hogy kisértés közt az egyenes úton, 
szenvedésben az Ő közelségében hűségesen megmaradjunk és 
semmi tőle el ne választhasson.

Állandó kapcsolatot biztosít igéjében, hogy az láthatatlan 
kőmederként vele egybekapcsoljon, hogy mindenkor belőle 
táplálkozva benne élhessünk.

így válik az ádventi vigasztalás Ígéretből valósággá. Bűn
tudatnál kezdődik, a szabadulás útján folytatódik és a kegye
lem életében végződik. Mindegyik Krisztus által van, ki szá
munkra bűntudatot, szabadulást, bűnbocsánatot, új életet jelent 
s ki azért jön karácsony ünnepén a földre, hogy megjelenjék 
benne az Úr dicsősége és minden test meglássa a szabadítót.

D. Kapi Béla.

A megvalósulás ádventje.
Anyag ádvent IV. vasárnapjára.

V. Mózes 18, 15—19.
Bev. Ádvent a Krisztus-várás ideje. Jézus közeledik hoz

zánk : önmagában a megvalósulást hozza.
Már csak néhány nap választ el kf rácsony ünnepétől. Köz

vetlenül a kegyelem küszöbén állunk. Vájjon lelki közeledést 
jelent-e ez, vagy csupán naptári közeledést. Szegénység, erőt
lenség, külső ünneplésbe temetkező formaság, Ítélet számunkra, 
ha csupán időben közeledünk karácsony ünnepéhez, nem pedig 
lélekben is.

Az ádventi előkészület fonalai egy személyhez vezetnek. 
Általános vallásos érzések mozdultak meg szívünkben: bűntudat, 
ítélettől való félelem, szabadulás utáni vágyakozás, kétségbeesés 
és  reménység. De mindegyik érzés lassanként egy élő személy 
felé fordul, mint a lélek elutasíthatatlan szükségletéhez: Jézus
hoz. Érezzük, hogy a bűntudatnak, Ítélettől való félelemnek, 
szabadulás utáni vágyakozásnak és reménykedésnek csak akkor 
van értelme és célhoz jutása, ha Isten kegyelme lehajol a földre 
és minden életproblémát megold a Krisztusban.

Izrael népének története is azért bír ádventi csengéssel, 
mert Isten ama előkészítő munkáját szemlélteti, mellyel az em
beriséget elvezeti Krisztus bölcsőjéhez. Értsd meg hát te is, 
hogy általános vallásos hangulatok még nem biztosítják az ád- 
ventet. Marcangoló bűntudatodnak, vergődő kétségbeesésednek, 
önerőd hiábavalóságának, halálfélelmednek, itélőszék előtt való 
kétségbeesésednek össze kell futnia Jézus személyében: egy
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élő személyben, ki valóságként jött és valóság marad mind
örökké.

Advent utolsó napján vess számot magaddal: élő szemé
lyiségként él-e életedben a Krisztus?

Advent utolsó vasárnapjának Krisztus személyében meg
testesült Ígérete:

Szabaditót támaszt néked az Úr!
1. Szeresd őt, közüled való;
2. bízzál benne, Istentől való;
3. hallgasd igéjét, élet az számodra.
1. Szabadítót támaszt néked az Úr! Szeresd őt: közüled való.
Ez a gondolat kevés változtatással háromszor fordul elő

a Szentigében. „Te k ö z ü l e d „ a  Te atyádfiai közül való 
„prófétát támasztott neki az Űr, az ő atyjuk fiai közül."

Jézusban embert küld Isten e földre. Gyermekként küldi 
el. Milyen más képet nyert volna az üdvösség munkája, ha 
Isten mint férfit állítja be Jézust az emberiség történetébe. Ha 
nem küldi gondoskodásra, gyengédségre szoruló gyermekként, 
kinek keze liliomvirágot tarthat csupán, nem pedig büntető pal
lost. Mi lett volna, ha nem jászolba, hanem palotába helyezi 
bölcsőjét, ha előkelő Írástudónak teremti, nem pedig tanítómes
ternek, ha bírói talárt ad vállaira, nem pedig egyszerű prófétai 
köntöst, ha aranykoronát illeszt homlokára, nem pedig tövis
koronát.

Jézus gyermekként jön a földre. Növekedik, éli ifjúsága 
esztendeit, azután kilép a küzdelem mezejére. Szenved, mint 
más ember. Csalódik kemény ostorütések között. Küzd ellen
tétes és ellenséges indulatu emberekkel. Szembeszáll hatalmas
ságokkal. Megismer kínt, szenvedést, szégyent, megaláztatást. 
Éhezik és sír. Harcol kisértéssel, viaskodik Isten akarata mel
lett való hűségéért.

Te közüled való! Életével megszenteli a földi ember egész 
életét: az örömödet és a mindennapi kenyérért való verejtékes 
harcodat; éjszaka titkon hullatott könnyeidet és elhagyatottságod. 
gyötrelmeit; éhezésedet és jóléted biztonságát; kicsi, egyszerű, 
jelentéktelennek látszó munkádat, kis dolgokban nagy hűsége
det, nagy igazságtalanságok közt szíved mogbocsátását. Meg
szenteli szeretteidnek halálos ágyon való viaskodását, a testből 
elszálló lélek örökkévalóságba szárnyalását.

Krisztus földi élete mindent megszentel. Reményed, szere
teted, félelmed, vágyakozásod feloldódik benne. Menj hát bol
dogan feléje: testvéred. Ha van valaki a világon, aki megért 
téged, aki elé nyugodtan kiöntheted szíved keservét, akinek 
kezébe bizalommal helyezheted nyomorúságodat és életed ösz- 
szetört darabjait, akkor bizonyára ő az. a ki közüled való.

2. Szabaditót támaszt az Úr, a ki Istentől való.
Vigyáznunk kell azonban arra, hogy ádventben a teljes

Krisztust keressük.
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Látszólag olyan felesleges ez az intés. Két évezred óta 
megtanulhatta az emberiség, hogy Jézus személyében a teljesség 
milyen nagy jelentőséggel bír. Evang. iskolába járó, evang. 
templomban igehirdetést hallgató evangélikusaink megismerhet
ték, kogy Jézusban a prófétai, főpapi és királyi tisztség elvá
laszthatatlan egységbe kapcsolódik. Egyiket sem szakíthatod ki 
az egészből, ha csak nem akarod szétrombolni Jézus tökéletes 
voltát.

És mégis sok ember csupán az életeszmény teljességét 
ismeri fel benne. Eletpéldának tartja az istenfélelemben, enge
delmességben, irgalmas szeretetben, lemondásban, igazsághoz 
való hűségben, halálig való kitartásban. Ennél azonban nem 
hajlandó tovább menni. Nem ül Jézus lábaihoz. Nem veszi ko
molyan tanítását. Nem teszi azt életfundamentummá. Mások 
szívükben elismerik ugyan Jézus megváltó voltát, de hitükkel 
és életükkel százszor és ezerszer megtagadják őt. Pedig mit ér 
Jézus életpéldája, mit ér tanításainak csodálatos gazdagsága és 
mélysége, ha nem birod benne megváltódat. Hiszen neked nem
csak életpéldára, tanítómesterre, hanem megváltásra van szük
séged. Arra, hogy Jézus bűneidet levegye rólad s kárhozat és 
halál kapuján átmentsen az örökéletbe.

A megvalósulás ádventje felé tehát csak akkor haladsz, 
ha a közüled való és Istentől való Krisztust várod. Keresed és 
birod azt a Krisztust, aki érted él, téged tanít, neked ad élet
példát, a te lelkedet világítja meg szent igéjével, érted szenved 
és érted hal meg, hogy ne kárhozat és halál, hanem élet vár
jon reád.

3. Szabaditót támaszt néked az Úr s azt mondja: hallgasd 
igéjét, élet az számodra!

a) Az ige jelentősége lép elénk. Az ige elválaszthatatlan 
Isten munkájától. Mindent igéje által cselekszik. Igéje parancs, 
kijelentés, erő, cselekedet. Isten az ő igéjében él, munkálkodik, 
teremt és Ítél. Igéjéből sugárzik ereje, hatalma, igazsága és ke
gyelme. Az emberek beszéde sokszor csak beszéd, szó, elhangzó 
hang, Isten beszéde mindig élet, teremtés, cselekedet, munka.

Ezt az igét adta Isten a próféták szájába. Mikor Mózes 
megtorpan küldetése előtt s reszketve szól: nem vagyok én 
ékesen szóló, Isten az ő igéjét adja szájára. Jeremiásban félj aj - 
dúl a félelem: én nem tudok beszélni! De Isten megnyugtatja: 
beszéld, amit parancsolok néked, igémet adom a te szádba! 
Ézsaiás ajakát szeráf illeti eleven szénnel. Ezékielt isteni bizta
tás erősíti: szóljad az én beszédemet! így adja Isten az ő szent 
igéjét Jézus ajkára. Testté teszi őt, hogy váljék élő igévé. Ő és 
az Atya egy és minden szó, mit Jézus kiejt, örökkévaló isteni 
igazság. Isten Jézus életében, tanításában küldi el számunkra 
örökkévaló izenetét. Lássuk meg tehát az ige örökkévaló jelen
tőségét. Soha semmi azt nem pótolhatja. Ha azt nélkülözzük, 
semmink sincsen, ha azt bírjuk, mindenünk megvan. Nem he
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lyettesíihetjiik azt emberi bölcseséggel, prédikálásokkal, előadá
sokkal, tudós emberek életbölcseségével. Nekünk Isten igéje 
minden. Jézus sem lesz a mienk Isten igéje nélkül.

d) Az ige feladata is kibontakozik előttünk. Szent leckénk
ben így fejezi ki ezt az igazságot Isten: megmond nekik min 
dent, amit parancsolok néki. Az ige mögött tehát Isten áll, az 
élő, örök Isten. Mindent megmond néked is, amit Isten számodra 
parancsolatként küld. Igéjében akarja megmutatni neked ön
magát, hogy meglásd a teremtő, gondviselő Isten arcát, hogy 
meglásd a szerető, irgalmas, mennyei Atya arcát. Hogy lásd a 
szentségében és igazságában megsértett Isten haragvó arcát és 
lásd az Ítélkező Isten félelmetes arcát. Igéjében tárja eléd üd
vösségmunkáját. Igéjében mondja el, hogy mit vár tőled, mit 
kell tenned, hogyan kell élned, mitől kell tartózkodnod, mit kell 
cselekedned. Igéjében válik számodra megközelíthetővé, hogy 
meríthess belőle és élhess általa.

c) Az ige Ítéletét is megvilágítja a szentlecke. Azt mondja: 
„Ha valaki nem hallgat az én igémre, amelyeket az én nevem
ben szól, én megkeresem azon!“

Milyen kemény, félelmetes szó. Isten számon vesz rajtunk 
minden igét, amit nem hallgatunk meg. Könnyelműen gondol
kodó emberek azt hiszik, hogy Isten igéje olyan közömbös 
érték, amelyet tetszésszerint felhasználhatnak, olvashatnak, el
hihetnek, életté tehetnek, de éppen úgy elzárkózhatnak előle 
és sárba tapodhatják. Nem, Isten szava egészen mást mond. 
Isten megkeresi az emberen az ő meg nem hallgatott igéjét.

Olvassuk el figyelmesen Jézus néhány szavát: „Aki meg
vet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki 
kárhoztassa: a beszéd, amit szólottám, az kárhoztatja azt az 
utolsó napon." (Ján. 12, 48.)

Advent a Krisztus-várás időszaka. Nem tétlen időszak. 
A Krisztus-várás nagy lelki feltételekhez van kötve. Nem elég 
egy kis vágyakozás, homályos bűntudat, könnycsepphullásig 
eljutó bűnbánat és Jézus nevének ismételgetése. A megvalósulás 
ádventjéhez csak akkor érkezünk el, ha Krisztust az ő igéjében 
bírjuk és abban tesszük a magunkévá. Ha őt nemcsak magunk 
felett, hanem magunkban is érezzük, ha nemcsak ismereteink, 
hanem valóságtudatunk is van felőle. Ha beleillesztjük őt éle 
tünkbe építő, megmentő, kegyelmet hozó és új életre képesítő 
élő személyiségnek.

Ez a megvalósulás ádventje. Ez a karácsonyi ünnep kü
szöbe.

D. Kapi Béla.



32

„Gyermek születik nékünk“. . .
Karácsony I. ünnepére.

Ésaiás 9, 5—6,
Mikor az első karácsony éjszakáján nagy világosság ragyo

gott fel a Betlehem melletti mezők felett, mikor megrettent 
pásztoremberek fényes angyalt láttak és égi seregek csodálato
san zengő énekét hallották, mikor az ég és a föld összeölelke
zett ebben a karácsonyi fényességben és ebben a karácsonyi 
énekben: beteljesedett az a hatalmas prófétálás, melyet Ésaiás 
mondott az ő népének: „Gyermek születik nékünkl® A nép, 
mely sötétségben járt, látott nagy világosságot és a halál árnyé
kának földje felett fény ragyogott fel. Még senki sem látta ek
kor, hogy olyan prófétálásnak a beteljesedése kezdődött meg, 
mely a maga egészében csak évszázadok és évezredek alatt fog 
végbemenni, —  még senki nem látta ekkor, hogy nemcsak egy 
szegény, üldöztetéseket hordozó, önön bűneivel küzdő népről, 
hanem ennek a földi világnak minden nemzetségéről van szó; 
senki nem tudta még ekkor, hogy ez a betlehemi gyermek 
nemcsak a názáreti József és Mária számára ajándék a teremtő 
Istentől, hanem az egész világ számára. Azóta közel kétezer 
esztendő telt el, azóta is sokszor járt az emberi nemzetség sö
tétségben és fájdalomban, de mindig messzebb terjed a kará- 
esonyi csillag fénye, mindig több szív figyel az angyali ének 
Istent dicsőítő szavaira és mindig több magasztaló és örvendező 
lélek mondja a beteljesedett karácsonyi próféciát: „Gyermek 
születik nékünk". . .

1. Millió és millió apró gyertya égett tegnap este is szerte 
a földön a karácsonyfákon. Talán más égitestről nézve messzi
ről valami kevéssel fényesebb volt ez a földgolyó, mint máskor. 
Millió és millió apró fényesség gyulladt ki tegnap este gyerme
kek szemében és felnőttek szívében is, — örömnek, szeretetnek, 
jóságnak tiszta szikrácskái. Talán egészen közelről nézve is 
valami kevéssél fényesebb volt az emberi élet, mint máskor. 
Óh ez a szent este, karácsony estéje, pásztorok és királyok, 
gyermekek és vének, hívők és hitetlenkedők, angyalok és kár
hozottak fölé úgy borult egyformán és kegyelmesen, mint az 
elérhetetlen magasságú égboltozat, mely mégis olyan közel van 
mindenütt hozzánk s amelyen tegnap este újból kigyulladt az 
ismerős csillagok között az új csillag, karácsony drága csillaga, 
hirdetvén az örömhírt: Ne féljetek, gyermek született nékünk...

Csodálatos szent este e z ! A fényes fa előtt visszasülyedünk 
egy-egy percre gyermekéveink közé s ha szeretteink közül 
néhányan nem hiányoznának szívünknek e ragyogó fa alatt, 
úgy éreznénk, hogy a szent este mindig változatlan. Mindig 
boldog áhítattal telt gyermekek, megenyhült szívű felnőttek, 
megcsendesedett zúgolódók és megbátorodott szívű reménykedők 
néznek a karácsonyfákra. Akár saját sóhajtásaidat, akár mások 
keserűségeit, akár nemzeti életünk törhetetlen reménységeit
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nézed: édes reménység, vigasztaló szeretet, bizonyos és kegyel
mes igazság lángjai lobognak szíveink felé minden karácsony
estén minden karácsonyfáról. . .  Ki hozza ezt a kifogyhatatlan, 
ezerféle és mégis mindig változatlan áldást e világnak ? A bet
lehemi gyermek, a testbe öltözködött isteni szeretet. Mindenki 
gyermeke ő, akire mindenki szeretettel és mosolygó szívvel tekint, 
amint szegényes bölcsőjében látja. Már a kis gyermek is érez 
valamit abból, hogy ez a jászolban fekvő kis Jézus, aki felett 
angyalok repkednek, ez a parányi gyermek, aki előtt pásztorok 
és királyok hódolnak, bármilyen csodálatos, bármennyi ajándé
kot hoz, bármilyen titokzatosan teszi a másik szobába a kará
csonyfát, mégis picinyke gyermek s a földi gyermek erre a 
betlehemi gyermekre nézve úgy látja saját magáról, hogy ő a 
nagyobb, élőbb, láthatóbb s bármennyire szereti őt és hálás 
iránta, mégis saját magánál kisebb gyermeknek érzi őt. Azután 
később is fel-felbukkan szivünkben ez az érzés karácsonyesté- 
ken és milyen mélyen megindult szívvel érzi meg karácsony 
titkának a melegségét az a szülő, aki bölcsőt tói a karácsonyfa 
elé és átsugárzik a szívén a boldog felismerés, hogy ime Isten 
minden apró gyermekben megmutatja a szeretetnek a teremtő 
erejét, de ebben a betlehemi gyermekben, akit az egész világ 
számára adott, a szeretetnek a kegyel messég ét is ajándékozza 
nekünk. Kicsoda érdemelte meg, hogy forrón szeretett és forrón 
szerető gyermeknek az ajándékát kapja Istentől. Kicsoda érde
melte meg, hogy ez az élő ajándék nevessen, boldogítson, min
ket is jobbítson, szeretetre és áldozatra tanítson? Mint élő aján
dék, mint mindenki gyermeke, mint Isten kegyelmes szereteté- 
nek drága bizonysága jön minden karácsonykor a kis Jézus e 
világba, hogy ezt az egész világot, minden szívet szeretetre és 
áldozatra tanítson és minden szívet megjobbítson. Bizony világot 
megváltó szeretetnek a gyermeke ő. Akiknek nincsen saját 
gyermekük, áldott és drága gyermeket találnak benne árva 
szívük számára, akiknek pedig volt. de korán elrepült, őbenne 
visszanyerhetik megszentelten mindazt a felejthetetlen örömet, 
melyet Isten nekik a gyermekben adott...  Szent karácsony 
estéken mindig úgy tér vissza hozzánk Jézus, mint mindenki 
gyermeke. ..

2. De az évek gyorsan múlnak minden ember felett és 
mialatt a gyermekkor és az ifjúság esztendői egyik karácsonytól 
a másik karácsonyig érnek, lassanként észre észreveszünk ez 
áldott betlehemi gyermekben, karácsonyfát hozó Jézuskában 
olyan jó barátot, aki földi életünk komolyodó gondolatait, vál
tozó eszményeit megérti, útbaigazító tanácsokat ad, vissza-vissza
térő példákat mutat és az irántunk való jóságnak és gyöngéd
ségnek, nemes szeretetnek az állandóságával jár lelki életünk 
előtt. A betlehemi gyerekből lassanként testvérünk lesz, — 
emberfia, — aki azért látja, ismeri és érti lelkesedésünket, szent 
és komoly céljainkat, melyekkel életünk minden nagy dolga felé 
indulunk, mert ő maga is hozzánk hasonló és velünk egyenlő
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emberek közölt élt, éhezett, szomjazott, örvendezett, csalódott, 
szenvedett és ezért mink is, akik örvendezünk és csalódunk, 
szenvedünk és vigasztaltatunk, elesünk és felemelkedünk, mind
inkább úgy tudunk reá tekinteni, mint mindenki testvérére, aki e 
földi élet utjain végig megy és mindazok testvérére, akik a 
szívükben el nem felejtkeznek arról, hogy egy mennyei Atyánk 
v a n ...  Most már nem érezzük magunkat nagyobbnak, mint ő. 
Szent és felmagasztalt összessége van őbenne a földi élet min
den igazságának, küzdelmének, győzedelmének és vereségének, 
mert ez a ma született gyermek minden ember testvérének 
született, hogy az ő testvéreiért éljen e földön.

Boldog szívek azok, akik testvérnek érzik őt s így járnak 
vele, mellette földi életünkben. Boldogok, — nem azért, mintha 
inár helyesen és egészen ismerték volna fel, hanem mert rálép
tek a helyes felismerés egyetlen útjára. Ezen az utón lassan
ként megnyilatkoznak lelki szemeink: az utitársból jó pásztor 
lesz, aki előlmegy és vezet; szőlőtő, melyből fürtös gyümölcsök 
teremnek; gyógyító erő, melyből új élet fakad; lelki kenyér, 
mely morzsáival is táplál; esővíz, mely eloltja a szomjúságot; 
szelíd szó, mely megvigasztal; kegyelem, mely megbocsát bű
nöket és örökélet, mely eltörli a múlandóságot. De míg őt így 
ismered fel valóban út, igazság és életnek, addig előbb át kell 
jönnöd életed napos oldaláról az árnyékos oldalra, végig kell 
menned rajta és sok sötét, hideg és fájdalmas árnyékkal sorban 
meg kell küzdened. Magad és szeretteid életében, az ő segítsé
gében is reménykedve, fel kell venned a küzdelmet mindenfajta 
bűn, testi és lelki betegség, egymástól való elszakadás, egymás
ban való csalódások, elveszített ideálok, lehangoló sikertelensé
gek, méltatlan igazságtalanságok és oktalan kegyetlenkedések 
ellenében. — majdnem szóról-szóra teljesedik be rajtad, amit e 
betlehemi gyermek mondott, hogy aki megakarja tartani az ő 
életét, előbb el kell veszítenie a zt.. .  Oh bizony sok-sok ember- 
testvérünk, mikor a halálos ágyra kerül, úgy indul el innen a 
földről, mintha soha nem lett volna karácsonyfája, pedig ez a 
karácsonyi csillag mindenkinek ragyogott fel Betlehem felett, 
ez a betlehemi gyermek mindenkinek született, mint jó testvér 
és mint jó pásztor azért járt közöttünk, hogy mindenkit kive
zessen az élet árnyékai közül új völgyek, új termőföldek illa
tába és világosságába, hogy aki őt követi, ne járjon a sötét
ségben . . .

3. Elveszíthetetlen és drága igazság lesz ez mindenki szí
vében, aki küzdelmei között úgy ismeri fel a régi karácsonyi 
evangéliumot, mint örökké változatlan igazságot: ma született 
néktek a Megtartó. Minden csalódáson, veszteségen, próbán és 
fájdalmakon keresztül először egyszer-egyszer, azután mind- 
gyakrabban, később pedig minduntalan önmagára: gyarlóságaira 
ismer az ilyen ember az ő tanításaiból. A tékozló fiúban, a 
megbocsátani nem tudó irgalmatlan szolgában, az irigykedő 
szőlőmunkásokban, a hamis sáfárban, a gyermekeikért könyörgő
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szülőkben, a bizonytalankodó tanítványokban s minden árnyé
kon és minden bűnhödésen keresztül mindig több édes vonzó
dással és hűséges szeretettel ismeri fel benne Megváltóját. Im
már nem vagyunk egyenlők sem vele, most már ő a nagy és 
mink vagyunk a kicsinyek; most már mink leszünk az övéi 
egész életünkben, halálunkban, bűneinkben, megtérésünkben, 
akarva és akaratlanul, — mert a teljes igazság az, hogy ő kez
detben mindenki gyermeke, azután mindenki testvére, de vége
zetül mindenki Megváltója!. ..

Ilyen sorrendben világítja meg előttünk a mi életünkben 
a karácsonyi csillag Isten egyszülött fiának, a mi Megváltónknak 
alakját. Ugyanez a sorrend a világ életében is. így kell neki 
emelkedni a múlandó emberéletek millióinak hitén, hűségén és 
követésén keresztül a világ életében, hogy teljesedésbe menjen 
a mai szentige minden prófétálása őfelőle, aki gyermeknek szü
letett és fiúnak adatott minékünk: emberfiának és Istenfiának 
együtt, hogy Megváltó legyen belőle. Be kell teljesednie egészen 
és teljes hűséggel, hogy az uralom az ő vállán lesz minden 
nemzetség felett: a szeretet, szelidség, jóság édes uralma ez, 
mely együttesen áldozattá és keresztté lett az ő vállán, hogy 
a mi bűneinket Isten kegyelme elé vihesse. Karácsonynak kell 
karácsony után következnie és mindig tisztítani és jobbítani az 
emberi szíveket, hogy minden szívben ezen a világon jól ismer
jék őt, szeressék, áldják és kövessék őt, mint mindenki Meg
váltóját. Kell, hogy az egymás után jövő karácsonyokban az 
emberi világ egymásután megismerje minden nevét és minden 
jelentőségét annak, amit Ésaiás prófétáit őfelőle, mondván róla 
azt, hogy ő csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévalóság Atyja, 
békesség fejedelme, akinek uralma növekedésének és uralma 
békéjének nem lesz vége. „A  seregek Urának buzgó szerelme 
művelendi ezt". A mi mennyei Atyánknak kegyelmes szerete- 
téből van ez. „Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő Fiát adta, 
hogy aki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen."

Hadd következzenek tehát Isten kegyelméből egymásután 
karácsonyok szent estéi. Hadd ragyogjon fel minden esztendő
ben a karácsonyi csillag fényessége, zendüljön fel az angyali 
ének: Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat! Hadd teljen meg mindig 
jobban karácsony ragyogásával a föld is és a szívek is, — ak
kor nemcsak más égi testről lesz fényesebb a földgolyó, hanem 
egészen közelről nézve is fényesebb és tisztább lesz. Az emberi 
szeretet apró gyertyácskái is égni fognak, de fényük olyan lesz, 
mint a karácsonyi csillagé. Nemcsak emberi ajándékok öröme 
fog fényleni bennük, hanem annak a kimondhatatlan isteni 
ajándéknak a boldogsága is, hogy aki mint betlehemi gyermek 
született nekünk, velünk van minden napon e világ végezetéig, 
mint mindenki Megváltója !. , .

Kemény Lajos
budapesti lelkész, esperes.



Bethlehemben.
Karácsony II. ünnepén.

Mikeás V. 2—5/a.
Karácsony szent ünnepének első napján ott végződik az 

ünnepi evangélium, hogy az álmélkodó pásztorok előtt, akik 
megrettentek az angyali híradáson, mennyei seregek sokasága 
jelent meg, akik Istent dicsőítvén így énekeltek: „Dicsőség a 
magasságos mennyekben Istennek, a földön békesség és az 
emberek között jóakarat". Ma karácsony második napján az 
ünnepi evangélium folytatja azt a szent történetet ott, ahol az 
ünnep első napján abbahagyta: mikor az angyalok eltűntek, 
így szóltak a pásztorok: „Menjünk el hát Bethlehembe és lás
suk meg a dolgot, amit az Ür tudtunkra adott". Ez a karácsony 
második napi evangélium is éppen olyan beteljesült próféciát 
tartalmaz, mint az első ünnepnap evangéliuma, mert ime a 
pásztorok, akik elindulnak Betlehem felé, minden lépéssel, 
mellyel a kis város felé közelednek, minden szívdobbanással, 
mellyel az angyalok által hirdetett és Megtartónak született kis 
gyermeket vágyakoznak látni, hozzájárulnak a mai szentigében 
felolvasott prófétálás betöltéséhez, őelőttük és őrajtuk keresztül 
lesz most szent és soha el nem múló igazsággá, hogy ez a Bet
lehem, bármilyen kicsiny a Juda városai közütt, drága és áldott 
várossá lett, mert belőle származik az, aki uralkodó lesz az 
Izraelen és akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva v a n ..,

1. Karácsony első ünnepe nemcsak a szent este varázsa 
alatt áll, mikor a fényes fenyőfa alatt jobban és teljesebben 
adjuk oda a szívünket a szeretetnek földi szeretteink és az 
örökkévaló mennyei Atya iránt is, mint bármikor, hanem az 
első ünnepen a szent öröm, az égi ragyogás, az Istenfiának 
embertestbe való öltözködése és gyermekként közöttünk való 
megszületése is mint legnagyobb csodák mutatkoznak meg előt
tünk. Szívünket éppen úgy eltöltik szent álmélkodással és olyan 
meghatott örömmel, melyben még félelem is van, mint a bet
lehemi mezők pásztorainak szívét. Aki hívő lélekkel jár földi 
élete utjain, alázatos és boldog szívvel érzi ezen az ünnepnapon, 
hogy Istennek üdvözítő kegyelme jelent meg mi érettünk a 
betlehemi gyermekben. Ezen az ünnepen minden az Isten ha
talmáról, dicsőségéről, végtelen szereteléről beszél s emberi 
birálgatás nem tud szóhoz jutni az ő fenségének teljessége előtt. 
Az ünnep második napján azonban már mink is úgy vagyunk, 
mint a pásztorok, akik, mikor elmentek tőlük az angyalok, meg
látni, megnézni és megérteni akarnak mindent, ami történt, 
elakarnak menni Betlehemig, hogy lássák mindazt, amit az an
gyal megjelentett nekik. A pásztorok is emberek voltak, nekik 
is bizonyítékokra volt szükségük. A mi szívünkben is helyet 
talál karácsony második napján a vágyakozás : menjünk el Bet
lehemig, lássuk meg mindazt, ami ott van, helyet talál azonban 
az emberi léleknek az az örökös kívánsága is, hogy bizonyíté
kokat nyerjen mindarra vonatkozólag, amelyek történtek.

36
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Mit találunk Betlehemben ? íme, csakugyan ott van a gyer
mek, talán első álmát alussza édesanyja keblén. Nagy öröm az 
a hívő szívnek, hogy az Istenfiát, aki megtartónknak született, 
akit szeretetből ideadott a világ megváltására az örökkévaló 
Isten, mikor a láthatatlan világból közénk érkezik, az a szeretet 
veszi védelmébe, amelyiknél többet ez a föld nem tud adni: 
az anyai szeretet. Senki nem becsüli meg, nem őrzi meg olyan 
híven első mosolygásunk, első szavunk és első lépésünk emlé
keit, mint az édesanyánk. Ő mindent elhisz rólunk, amit felő
lünk mások vagy magunk is mondunk, ő természetesnek találná 
azt, ha az életünkről való minden ragyogó jövendölés betelje
sednék, viszont az ő szíve a legérzékenyebb a minket érő csa
lódások, bántalmak vagy sikertelenségek tekintetében, — és a 
betlehemi éjszakán született Krisztus Jézus édesanyja is így 
szerette gyermekét. Az ő szívében is a szeretetnek az angyalai 
énekeltek, mikor gyermeke első álmára vigyázott és az ő szíve 
elől is éppen úgy eltakarta az isteni gondviselés gyermeke jö 
vendőjét, mint ahogy minden édesanyát álmodni hagy gyermeke 
boldogsága felől. A gyermek alszik, az anya virraszt és közben 
gyermeke dicsőséges életéről álmodik, forgatván szívében mind
azt, amit a pásztoroktól hallott erről az éjszakáról, — ez az első 
kép, melyet Betlehemben láthatunk.

2. De lássuk meg Betlehemben a pásztorokat is, akik e 
gyermeket és anyját megtalálták a jászolbölcső mellett és lássuk 
meg önmagunkat, a pásztorok utódait. Akármennyire szeretett 
volna közülünk bárki oda tartozni e pásztorok közé, látni a 
csodálatos karácsonyi jelenéseket és megtalálni Betlehemnek 
örökkévaló gyermekét, önmagunkra ismerünk ezekben a pász
torokban, akik egy kis bitet és egy kis hitetlenséget kevernek 
össze a szívükben s mindent aszerint fognak megítélni és el
mondani, hogy milyen bizonyítékokat találnak Betlehemben. 
Magunkra ismerünk őbennük, vagy megfordítva is lehetne 
mondani: ők is magukra ismernének mibennünk, mintha csak 
alig valami vagy éppen semmi sem történt volna azóta ezzel 
a világgal. . .

Nincs a szívükben igazán odaadó hit. Felületesség volna 
ezeket a pásztorokat az egyszerű és minden kételkedés nélküli 
emberek példaképének tekinteni, mert hiszen látszólag szent 
buzgósággal és egymással versenyezve sietnek Betlehem felé 
hódolni és hozsannázni Sokkal inkább örök példának látjuk 
őket abban, hogy előbb akarnak meggyőződni és azután hinni. 
Ma is ez az emberi lélekben a sorrend: hiszek, ha . .  megadom 
magam, ha. . .  csatlakozom, ha. . .  számíthatsz reám, ha. . .  ez 
a feltételes hit az okoskodó, a birálgató, a felnőtt emberek sa
játsága, melyből már elkopott a gyermeki bizodalom, édes, 
őszinte hit, fényes és boldogító érzés. Mint ezeknek a betlehemi 
pásztoroknak a testvérei, úgy jön ma is az emberek tekintélyes 
része karácsonyokon a templomba, hogy keresse a betlehemi 
gyermeket, hogy megtalálja őt és azután egyidőre megint elbi-
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tesse magával, hogy ő nem bizonytalankodott, nem ingadozott, 
hanem példás hittel járt a világban. Figyeljétek meg nagy ün
nepeken a templomjáró embereket: mennyi van közöttük, aki 
titkon a másikat figyeli, nézi, hogy te hogyan imádkozol, úgy 
figyel a templomban és úgy vizsgál, mint a betlehemi pásztorok 
a gyermek Jézus előtt keresvén, hogy minden minden pontosan 
úgy legyen, amint azt nekik megmondották.

Bizony szomorúan kell látnunk a karácsonyi ünnepeket 
tartó keresztyén szívekben, hogy a legtöbbnek a gondolatai 
közé azért szükséges a mai szentige prófétáló szavait odahe
lyezni, hogy újabb meggyőződésük és bizonyságuk legyen arról, 
hogy Betlehemben az született meg a világ számára is és az ő  
számukra is, akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva 
van. A mai ember a karácsonyi szeretetnek gondokkal és áldo
zatokkal megterhelt ajándékai között egy kevéssé fél is kará
csony közeledésekor és ez az anyagias mellékvonás nagy kárára 
van a karácsonyi várakozás örvendezésének. Ebben azonban 
nem a karácsony a hibás. Az emberek, akik ilyenné tették a 
karácsonyt. Ha a karácsonyi ajándék nem akarna több lenni, 
mint szerény és halvány kísérlet arra, hogy a Krisztusban meg
jelent örök ajándék, egész életre, egész örökéletre szóló ajándék 
tiszteletére mi is egy-egy kis múlandó ajándékot adjunk egy
másnak ; ha a Megváltó megszületése jelentőségének a meg
értésére, mit az angyali szózat mint minden népnek nagy örö
mét hirdetett, mi is csekély és szerény örömszerzést igyekeznénk 
nyújtani szeretteinknek csupán azért, mert másként magunk 
sem tudunk örülni, akkor nem lenne túlzássá, túlhajtotta, aján
dékok között elveszővé a karácsenyi öröm igazi jelentése: 
Megváltó született nektek, Betlehemben, a Dávid városában. . . 
így azonban azoknak a keresztyéneknek a számát, akik kará
csonykor megveszik ugyan az ajándékot szeretteiknek, de iga
zán hálálkodó imádság nincs a szívükben a Megtartó Krisztus 
születéséért, számszerűit többnek gondoljuk azoknál, akik aján
dékaikat nem becsülik túl sem amikor adják, sem amikor kap
ják, mivel szívük telistele van karácsony áhítatával. Ezek a 
kevesebbek azok, akiknek a szívében karácsonyi énekek felel
nek az angyali szózat örökkévaló szavaira, ezek azok, akik nem 
bizonyságokért, hanem hálálkodásért fordulnak Betlehem felé, 
ahol beteljesedett a prófétálás a Szabaditóról minden üdvösséget 
kereső lélek számára. ..

3. Betlehemben ugyanis nemcsak a gyermeket kell meg
találnunk, amint az anyai szeretet odahajlik fölébe, nemcsak 
önmagunkat kell igazságosan megvizsgálva odaállítani a kará
csonyi szent történet csodálatos dolgai elé, hanem a próféfálások 
teljes valóra válását is meg kell látnunk és megismernünk a 
kekünk adatott Üdvözítőben. Akinek karácsonyi énekek zenge
nek a szívében, annak a magasságos Isten örökkévaló Fiát, a 
szentséges Egyszülöttet, megígért Szabadítót kell áldani és dicső
íteni a betlehemi gyermekben. Származása eleitől fogva van,.
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ő az, akiért már kezdetben szeretett minket a mennyei Isten e 
világ fundamentumának felvettetése előtt. Származása öröktől 
fogva van, Istennél vala és Isten vala őmaga. Mint uralkodó 
származik Izrael népéből, hogy a jászolnak a bölcsőjétől a tö
visből való koronáig uralkodjék a földi Izrael felett minden földi 
hatalomnál szelidebben és ellenállhatatlanabból, — de Betlehe
men és Golgothán át ama eszményi Izrael felett uralkodjék 
mindörökké, mely Isten választott népévé emeli mindazokat, 
akik hiendők lesznek e betlehemi gyermek keresztfájának győ- 
zedelmében. Meg kell látnunk karácsony szent ünnepén Betle
hem bölcsője mellett, hogy aki most ott pihen az édesanyai 
szeretet védelmében, egészen egyedül és elhagyottan fog ,meg- 
állani az emberek között és legeltetni fogja mégis az Ornak 
erejével, az Ornak, az ő Istenének fenséges nevével azt a nyájat, 
melynek rajta kívül soha nem lehet más jó pásztora, aki életét 
adja juhaiért, hogy életet így szerezzen nekik. Nincsen ott a 
betlehemi bölcső körül e földi világ szenvedő, síró, könyörgő 
millióinak szomjas és sóvárgó tábora? Annál inkább ott kell 
lennünk minékünk, akik tudjuk, hogy beteltek a prófétálások, 
a kicsiny Betlehemből az ég és föld királya származik, aki or- 
szágol mindörökké élőkön és holtakon. Annál inkább ott kell 
lennünk minékünk, akik azt is tudjuk, hogy megaláztatott, de 
felmagasztaltatott, hogy az ő szenvedései dicsőséggé változtak, 
halálából örök élet, életéből örök áldás származott. Mindig több 
fényesség sugárzik az ő születésének ünnepéből földi életünkbe, 
mely úgy tele tele van árnyékokkal. Mindig tisztábban kell fel
ismerni az embereknek, hogy bűneink sötét árnyékai közé csak 
az ő világossága, az ő szeretete és az ő váltságot szerző teljes 
áldozata hozhat fényességet, útmutatást, bűnbánatot, megtérést, 
jobbulást. Bajod, bánatod van ebben a világban? Nyugtalanko
dik bűneid miatt lelkiismereted ? Keresed Istennek kegyelmes 
szeretetét? Akarnál jobb, hűségesebb, mélyebben és igazabban 
szerető, boldogabb és boldogítóbb ember lenni ? Jöjj karácsony 
ünnepén Betlehembe, nézz reá hívő szívvel, itne teljesedésbe 
megy és soha többé el nem változik felette az a prófétálás, 
hogy ő a mi békességünk, — békességünk földi nyugtalansá
gainkban, békességünk halálos óránkon, békességünk örök
életünkben.

Nem kételkedőn, hanem hívőn járjunk Betlehem karácso
nyi történetének csodái között. Tegyük hívőkké azokat is, akiket 
mi vezetünk Betlehem felé, hogy ott megtalálják a kis gyerme
ket az ő anyjával és megtalálják szívük, életük békességét is 
őbenne. Ha a magunk hitén át csak egyetlen szívet is szeretettel 
tudunk Betlehem felé fordítani, mi is ajándékot adtunk Krisz
tusunknak. Mert ez a betlehemi gyermek, mikor felébred első 
álmából, hívő szívű embereket akar maga körül látni. Azért 
jött Betlehembe, hogy téged is ott lásson. Ámen

Kemény Lajos
budapesti lelkész, esperes.
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A megszomorított Isten.
Karácsony ut. vas.

Ézs. 63, 7—16.
Sok szomorúság van az esztendő utolsó vasárnapjában, az 

emlékezésnek és elmúlásnak vasárnapjában.
Az emlékezésben mindig van egy kis rejtett szomorúság. 

Régi örömök emlékét a bánat patinájával vonja be az, hogy 
elmúltak már és nem lehet visszahozni őket. Régi bánatok, ha 
felélednek, újra fájni kezdenek. Aki emlékezik, az egy kicsit 
mindig szomorú, akár örömre, akár bánatra villan rá multba- 
néző szeme.

Az elmúlás is mindig szomorú. Nem, nem félünk tőle. 
Nem riadt félelemmel, nem borzalomba tágult szemekkel nézünk 
sírunk felé. De az elmúlás gondolatára mégis ráfekszik lelkünkre 
valami csendes szomorúság, valami halkszavú bánat. Mint ahogy 
a temetőkert színes, pompázó virágait is mindig szomorkásra 
hangolja az elmúlás poézise.

Mi azonban nem azért jöttünk össze, hogy a saját szomo
rúságunk hangulatába ringassuk a lelkünket, hanem azért, hogy 
szembenézzünk azzal a kegyetlenül szigorú és komoly váddal, 
amely a felolvasott igéből hangzik felénk: megszomorítottátok 
az Isten szentségének lelkét.

1. Az Isten szomorú, mert csalódott bennünk. Nagy szo
morúsággal gondolunk most mi is arra, hogy mennyit csalód
tunk ebben az esztendőben. Emberek, akikben bíztunk, elhagy
tak, megcsaltak, elárultak. Bíztunk önmagunkban, és most szo
morúsággal tölt el a sok sikertelen törekvés és félbemaradt 
munka. Álmainkból felébredtünk, reményeinkből kiábrándul
tunk. Azt hittük, ebben az esztendőben kevesebb lesz a könny 
a szemünkben, és több a kenyér a kezünkben. És több lett a 
könny és kevesebb a kenyér. Több lett a bánat és kevesebb 
az öröm. Több lett a sír a temetőkben és kevesebb a boldogság 
a szívünkben. És most szomorúak vagyunk, mert csalódtunk. 
De sokkal nagyobb az Isten szomorúsága, mert nagyobb a 
csalódása. Mikor a próféta visszanéz a múltba, kénytelen meg
állapítani, hogy ez a múlt az Isten jóságáról, szeretetéről, hosz- 
szútűréséről, kegyelméről beszél. „Az Isten orcájának angyala" 
végigsuhant az elmúlt idők felett, az elmúlt esztendő felett is, 
és mintha mennyei bőségszaruja lett volna, úgy hullatta ránk 
a szabadítást, megváltást, felemelést, hordozást. De azt is kény
telen megállapítani a próféta, hogy Izrael népe engedetlen 
volt és megszomorította az Isten szentségének lelkét. Az Isten 
csalódott bennünk. Hála és dicséret helyett engedetlenséget, 
zúgolódást és káromlást kapott. És most szomorú.

2. Szomorú az Isten, mert szenved. Lehet, hogy rajtad 
nem látszik a szomorúság, mikor szenvedsz. Erős akarsz ma
radni. Összeszorítod a fogad. Akasztófahumor mögé rejted a
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bánatod. Nevetsz, amikor sírnod kellene. De az Isten nem színlel. 
Ő szomorú, mert szenved. Miért szenved? Nem önmagáért, ha
nem miértünk. Azért szenved, mert szenvedést lát. Te még nem 
voltál úgy, hogy a más szenvedésének a látása jobban fájt ne
ked, mint a saját szenvedésed? Nem imádkoztál még azért, 
hogy az Isten téged verjen, gyötörjön, csak szabadítsa meg a 
szenvedéstől azt, akit szeretsz? Szomorú az Isten, mert kény
telen volt ellenségünkké lenni, hadakozni ellenünk, büntetni és 
ostorozni minket, mint a próféta írja, de velünk együtt szenved, 
mind az édesapa megfenyített kisfiával. Azt akarta, hogy meg
térjünk hozzá, de mi, gonosz nemzetség, hamissággal rnegter- 
heltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiák, elhagytuk az Urat, 
megutáltuk az Izrael szentjét és elfordultunk tőle. Azt akarta, 
hogy megismerjük őt, de a próféta vádol: az ökör ismeri gaz
dáját, és a szamár az ő urának jászlát, Izrael nem ismeri, az 
én népem nem figyel reá. (Ezs. 1, 1—4.) Ezért most úgy látszik, 
mintha ellenségünk lenne. Fényit és gyötör, hogy megtérjünk. 
De csak látszat az, hogy ellenségünk. Hiszen velünk együtt 
szenved! Nem zsarnok ő, aki gyönyörködnék a szenvedésben. 
Nem azért ostoroz, mert kedvét leli a jajkiáltásban. Nem azért 
nyomorgat, mert szereti hallani a nyomorgók panaszait. Hanem 
azért, mert meg akar téríteni. Azért, hogy — ha már hiábavaló 
volt a szeretet és kegyelem ezer jele, ha hiábavaló volt a pró
féták ostorozása, Keresztelő Jánosok felszólítása, Savonarolák 
fenyegetése, Lutherek prédikációja, ezer prédikátor intése — 
— gondbarázdákból formált betűkkel írja a homlokunkra, a 
nyomorúság jajkiáltásaival dörögje a fülünkbe, a kínok véső
jével vésse a szívünkbe: térjetek meg. Ezért szenvedtünk ebben 
az esztendőben is. Ezért volt ennek az évnek annyi könnye, kínja, 
véres verejtéke; ezért volt fáradt hátak megrokkanása, gond
barázdák mélyülése, tépett szívek vergődése, gondold el, mind 
azért volt, hogy térj meg. Szenvedtél, de veled szenvedett az 
Isten. És micsoda mérhetetlen az ő szenvedése a tiédhez képest! 
Nagyon szenved, mert most kénytelen megállapítani: miért os
torozzalak tovább, hiszen csak a bűnt növelitek, de meg nem 
tértek. És most szomorú az Isten, mert nagyon megszomorítottad.

Pedig úgy szeretne örülni. Ott van a szívében a mosoly, 
de elrejtőzött, mert nincs, minek mosolyogjon. Ott van a szívé
ben az öröm, de elaludt, mert nincs, minek örüljön. Szeretné 
megmutatni az ő jókedvét, de nincs, miben kedvét lelje. Moso
lyára ráhuzódott annak a sok kishitűségnek fekete takarója, 
amely itt lenn szövődött a mi szívünkben. Az örömét elaltatta 
a bűnnek és gonoszságnak egyhangú mormolása, amely innen 
a földről hat fel hozzá. Már csak szomorúsága van és könnye. 
És minél több a bűn, annál több a bánata, és minél nagyobb 
a gonoszság, annál több a könnye. És talán megint megbánta, 
hogy megteremtette az embert. Vájjon nem érezzük-e ezen a 
világon, hogy most nem örül, hanem könnyezik az Isten ? Nem 
érezzük-e, hogy most valami hiányzik az életünkből? Az Isten
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mosolya ez, amelytől felvidulna a világ és felderengene a min- 
denség. Most szomorú az Isten, mert megszomorítotluk.

3. Szomorú az Isten, azért elrejtőzött. Ügye, amikor szo
morú vagy, szeretsz elrejtőzni, szeretsz egyedül lenni. Ha bána
tod van, szereted a titkos kamrácskád magányát, a mező néma
ságát, az erdő csendes félhomályát, ahol senki se látja omló 
könnyeidet. Az Isten szomorú, azért elrejtőzött. S a próféta 
felsóhajt: hol van, aki kihozta a népet a tengerből nyájának 
pásztoraival? Hol van, aki belé adá az ő szentséges lelkét? 
Hol van, aki vezette őket a pusztaságban, aki ketté választotta 
a tengert. A próféta fájó szívvel kérdi: hol van buzgó szerel
med és hatalmad? Az elhagyatottságnak, bűnnek, halálnak 
ijesztő rémekkel teli éjszakájában, úgye, félsz testvérem, úgye 
riadtan kérdezed: hol vagy, Úristen, hol vagy ?!

Pedig nem is úgy van, hogy ő rejtőzött el előled, hanem 
úgy, hogy a te szíved kemény és nem akarod őt megérezni. 
A te füled süket, és nem akarod őt meghallgatni. A te szemed 
vak, és nem akarod őt meglátni. Ő közel van. Igéje hangzik 
most is, és hangzott az év minden vasárnapján és ünnepén. 
De ki hallgatta meg engedelmes szívvel? Minden nap az ő 
szeretetéről beszélt, jóságát hirdette asztalodon a mindennapi 
kenyér, szerelméről prédikált a könny és a mosoly. Mondd, 
miért húnyod le szemed az ő közelségének és jelenvalóságának 
ezer beszélő jele előtt ? Most volt karácsony. A világosság eljött. 
Az élet nyilvánvalóvá lett. Mondd, miért nem fogadtad be ő t?  
Maradt-e valami a szívedben a karácsony hangulatából, a „kis 
Jézuska" naiv költészetéből? Úgye nem ?! Mert amíg a kará
csony csak hangulat és költészet neked, addig soha meg nem 
tudod, mit jelent az, hogy az élő Isten érted fájó, küzdő, szen
vedő emberi testbe öltözött.

Szomorú az Isten, azért elrejtőzött. Szomorú, mert hiába 
mutatta meg kegyelmét és hatalmát, mégis rejtve maradt a mi 
szemeink előtt.

4. Az esztendő utolsó vasárnapjának sok szomorúsága van, 
mert szomorú az emlékezés és szomorú az elmúlás gondolata. 
De minden emberi szomorúságnál nagyobb az Isten szomorú
sága. Ne magunkat vigasztaljuk, ne a mi fájdalmainkat enyhít
sük. Csak hadd fájjon a szívünk azért, hogy ■elmúlt egy év, 
hogy elszaladt annyi vasárnap magunkbaszállás, bűnbánat és 
megtérés nélkül.

De amit elmulasztottunk annyi vasárnap, a szívből jövő 
könnyes könyörgés ma törjön ki belőlünk: Úristen, derítsd fel 
rajtunk a te jókedved esztendejét, hiszen te vagy Atyánk, te 
vagy Megváltónk.

Testvéreim, könyörögjetek. Könyörögjetek és vigyázzatok: 
többé meg ne szomorítsátok az Istennek Szendéikét. Ámen.

Kékén András
hódmezővásárhelyi lelkész.
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Nyugtalan a mi szívünk. . .
Óév esti prédikáció.

Zsoltár 50, 22; 23a.
Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Isten

b e n !. . .  Most mindenki önmagán tapasztalhatja Augusztinusz 
szavának igazságát. íme itt van a Szilveszter-est, amikor „kél 
és száll a szív viharja, mint a tenger vésze". . .  íme itt van az 
est, amikor nehéz gondolatok szántanak végig lelkűnkön, mint 
egy belső, nagy zivatarnak bizonyságai.

Ilyenkor szokott lecsapni a lélekre nagy hirtelenséggel a 
múlandóság gondolata. Ilyenkor szoktuk a halál tükrében meg
nézni sápadt arcunkat s lemérni gyorsan fogyó életünket. Szo
rongó szívvel ilyenkor szoktunk rádöbbenni arra, hogy mégis 
csak „megszárad a fű s a virág lehull", sasszárnyakon repülnek 
az évek s mindenütt lángbetükkel látjuk felírva a nagy kérdést: 
Vájjon, meddig m é g ? ...  Egyszercsak béhavaz minket is az 
idő. . .  Nincsen nékünk itt maradandó városunk.

Azután ilyenkor szokta megülni a lelket a csüggedés is. 
Számot vetünk a múltba vesző esztendővel, megpróbáljuk ösz- 
szeállítani életharcunk mérlegét: mit hozott?... mit rabolt e l? .. .  
mit hullatott ö lü n k be?... vagy mit vitt el m indörökre?... 
Összeszedegetjük drága reménységek lehullott virágait. . elő
perdülnek csalódásaink.. .  a nem teljesült álm ok.. .  porbahullott 
tervek ... s azután lassan-lassan a csüggedés, a kiábrándulás 
énekével búcsúztatjuk az esztendőt: „Menjen a nap! Múljék az 
óra ! Én nem kívánom látni, élni újra. Szürkülettől — estig! 
oh e lé g ... Van-e, aki visszatérne m é g ? " . . .

És ilyenkor szokta megülni a lelket a könnyelműség is. 
Nézzétek, ma este egy egész sereg ember a lelke felett kavargó 
komoly gondolatokat erőszakolt vidámság zajával akarja elverni. 
Nézzétek az embereket, akik feltörni készülő könnyeiket lelket 
vesztegető mámorral akarják visszafojtani. Emberek, akik Szil
veszter este menekülnek önmaguk elől, jobbik énjük elől a 
könnyelműség nótái közé. Emberek, akik a megpihentető sírás 
ellen torz mosollyal akarnak védekezni, akik szívük ellenére 
vad tivornyákon búcsúznak az évtől. „Gondold meg és igyál. 
Örökké a világ nem áll. Eloszlik, mint a buborék s marad mi 
volt: a puszta lég . . . Marad mi volt: a puszta lég ". ..

íme, kél és száll a szív viharja, mint a tenger vésze í 
Nyugtalan a mi szívünk, inért felejti az Istent! . .

De ebbe a viharos ember-szívbe most magasságok tanítása 
száll. Némuljon el a föld, maga Isten beszél! Vergődő szívünkre 
hulljon rá az örökkévalóság tanítása: „Értsétek meg ezt ti Istent 
felejtők, aki hálával áldozik, az dicsőít engem" — ezt mondja 
az Űr.

Mert ennek az estének csak egy éneke lehet, a dicséretet 
mondó hálaadás! Ennek az estének csak egy alaphangulata 
lehet, a szíveket egészen betöltő boldog hálaadás, mely a viha
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ros szíveket megnyugtatja, elcsendesíti és elpihenteti Istenben. 
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem" — ezt mondja az Űr.

I. Ugye milyen természetes ez — gondoljátok — ott, ahol 
áldott nyereséggel záródik az esztendő. Ott, ahol ma is szívre
pesve néznek végig a vándoruton, mint egy csillogó diadaluton. 
Úgy gondoljuk, felloboghat a hála ott, ahol meggazdagodtak a 
szívek, ahova betért az örömök angyala, ahol bizonytalan ke
nyér tudata nem árnyékolta be a holnapot, ahol temetőjárás 
gyásza nem törölt le minden mosolyt az arcokról, — igen ott 
lehet ok a hálaadásra — ahol a verejték nem hullott hiába, 
ahol égfelé küldött imádságok szárnyszegetten nem hullottak 
vissza a földre ..  Igen, azokra vonatkozik az ig e : Aki hálával 
áldoz, az dicsőít engem! . . .

Igen, én is azt mondom, ezekre vonatkozik... De azt is 
mondom: senki sincs közöttünk, aki nem állhatna be abba a 
seregbe, mely ma este az elvett jókért ad hálát Istennek!. .. 
Nézd csak: már maga a letűnt esztendő is ajándék volt s an
nak minden napja az Isten kegyelmének egy-egy sugara. Vedd 
csak számba: mennyi szükségedről gondoskodott az Ür; meg
tartó szerelme kérés nélkül is hányszor fölibéd hajolt. Számold 
csak meg: mennyi mindened van még, aminek örülni tudsz, 
amit még féltő reszketőssel szorítasz a szívedhez, amit nem 
adnál oda semmiféle kincséért ennek a világnak... Tudódé, 
hogy mindezt Isten keze őrizte m eg! Asztalodra kenyeret he
lyezett, lelkednek örökkévaló igét prédikáltatott, bűnbánatodra 
kegyelmét borította, szeretteidet megtartotta, munkádat megál
dotta... Jaj, ki sorolhatná fel, hogy közülünk a legszegényebb 
is mennyi jót vett, amiért hálával tartozik. De persze úgy van 
az ember: irigykedve meglátja a mások boldogságát, de vakká 
lesz, amikor számba kellene venni azt a sok áldást, amit sáját 
maga kapott. Testvéreim, legalább ma este nyíljék ki szemünk 
s az elvett jókért hálaadással dicsérjük az U rat!...

II. De mégis jön egy másik sereg, amely szomorú szem
mel néz vissza az évre. Jönnek emberek, a szenvedők, a kereszt
hordozók, akiknél az elmúlt esztendő egyetlen temető. Jönnek 
és sírva mondják: engemet ez az év csak tépett . .  Elindultam 
tündöklő hajnalon — és megérkeztem csillagtalan éjszakába. 
Volt támaszom — eltemettem, volt örömöm — elsirattam, gyer
mekem, de ma már hiába hívom, volt reménységem — porba- 
hullott, békességemet ez az év dúlta fel egészen, egészségemet 
elvitte, a kenyérnek botját eltörte.. .  ajakomon zokogásba csuk
lik a hálaadás imádsága...

De néked is azt prédikálom, Testvérem, ne légy Istent 
felejtő te sem ! Reád is vonatkozik az ige: „Aki hálával áldozik, 
az dicsőít engem" — ezt mondja az Ür. Csendesedjél el! Tu
dod-e, hogy minden fájdalomban Isten szava kiáltott utánad. 
Lehet, hogy az árvaság földjére vezetett, de csak azért, hogy 
megtapasztalj valamit abból a hősies boldogságból, amely így 
kiált: „Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van!" Lehet,
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hogy könny-barázda vonul végig az arcodon, de csak azért, 
hogy dorgálásában is ráismerj az Úr tégedet féltő, terelgető 
pásztorbotjára. Lehet, hogy temető földjére vezetett, hogy egé
szen beleírja a szívedbe a husvét áldott, nagy hitét. Lehet, hogy 
elvette^biztos kenyeredet, hogy a jövőben megmutassa neked is, 
hogy Ő visel gondot, tenyeréből etet, ajándékaiból élsz, hogy 
végre lelked egész bizonyosságával mondhasd: Uram minden 
reggel meg-megújul s nagy a te hűséged! . . .  Lehet, hogy össze
törte minden drágaságodat, amikben eddig bíztál, nevedet meg
alázta, jó barátaidat szétkergette, pártfogóidat semmivé tette 
azért, hogy egyedül Ő maradjon meg neked s az ő kegyelmes 
kezére hajtsd végezetre is fejedet. Akármennyire kifosztott is 
talán ez az esztendő, ne feledd el, hogy letarolt életfád ágain 
Isten keze még mindig hagyott megannyi parányi rügyszemet 
s ez bizton elég arra, hogy kihajtson belőlük a nagyobb hitnek, 
a mélyebb alázatnak, erősebb istenfélelemnek, a teljesebb em
beri életnek virága. . .  Lehet, hogy szenvedések kohójába vetett, 
sok minden leégett rólad, hogy a szenvedésekből új ember. 
Isten gyermeke szülessék a világra... Pindaros a régi, pogány 
világ szószólója azt jegyezte fel, hogy az Istenek a boldogság 
poharába mindig belevegyítik a keserűség egy cseppjét — a 
mélyen hívő Tholuck professzor pedig azt mondotta: a szenve
dés minden poharába Isten keze belerejtette azt a titkos gyöngy
szemet, mely ott van minden ürömpohár fenekén s boldog az, 
aki megtalálja...  Azért könnyek között is hálával áldozzunk 
az Úrnak.

III. Örvendezők és szomorkodók szívét egy gyűrűbe fog
lalom és tovább azt mondom: Ne felejtsétek Istent, sőt gondol
játok meg csak egyetlen év alatt is mennyi láthatatlan vesze
delmet vont el árva fejünk fölül az Úr k e ze ... Megsiratod a 
nehéz évet, előpanaszlod mind a 12 hónapnak bánat-aratását, 
de eszedbe vetted-e már: milyen elviselhetetlen lett volna az 
élet, ha gondviselő kegyelme sátort nem sző fejed fölé ? . . .  A 
nagy sarkkutató, Amundsen, jegyezte fel naplójába, hogy élete 
egyik legmegdöbbentőbb tapasztalata az volt, amikor észrevette, 
hogy útja egy óriási jégbuborék fölött vezet át. Arasznyi jég
kéreg alatt — feneketlen m élység!. . .  Nyugodt biztonság-tudattal 
jártak keltek egész nap azon a helyen s amikor este a sátor
szöget verik a jégpáncélba, az hirtelen egy darabon beszabad 
és elállt a szívük dobogása, amikor meglátták, hogy lábuk alatt 
mérhetetlen mélység halál-világa terül el. Naphosszat azt gon
dolták, semmi veszedelem nem fenyegeti őket és este rájönnek, 
hogy valóban Isten keze hordozta mindnyájukat egy óriási 
jégbuborék vékony jégpáncélján... Hát nem így járunk e mi 
is ebben az é letben ?... Minden pillanatban: csak egy lépés 
van köztünk és a halál között. Az orvostudomány több mint 
6000 betegségről tud, amelyek otthon, az utcán, műhelyedben, 
munkaasztalodnál, szórakozásaid helyén, örömeid között éppen 
tereád várnak, reád leselkednek, hogy elveszítsenek. A Sátán
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pedig, mint ordító oroszlán jár körülötted szakadatlanul, árnyék
ként kisér mindenüvé, hogy elveszítse lelkedet. . . Oh, majd 
csak odafenn tudjuk meg igazán, hogy ebben az évben is ho
gyan betakart a kegyelem palástja, mennyire hordozott bennün
ket Isten szabadító jobbkeze. íme egy újabb ok arra, hogy ne 
feledd Istent és hálával áldozzál neki, mert sok nyomorúság 
közepette is 0  távoztatta tőlünk a még nagyobb nyomorúságot. 
II. Fülöp spanyol király, amikor hírül vitték neki, hogy büszke 
hajóhada, a félelmetes „Legyőzhetetlen Armada" elsülyedt, mert 
összetörte a vihar: hálaimákat mondatott egész királysága min
den templomában azért, hogy nem nagyobb szerencsétlenség 
érte országát... Van e hát okod hálaadásra? . .

December 31.-re is ráborult az éjszaka. Itt állunk Isten 
templomában, Isten szine előtt mi megalázott magyarok. Nem
csak minden padsor, de minden ember egy külön világot kép
visel. Itt vannak a munkanélküli testvérek, a szűk aratás em
berei, a kopottas ruhájú tisztviselők, itt vannak a gyászba 
öltözöttek, itt vannak mások boldogságuk zengő örömével, sze
gények és gazdagok — de szétver bennünket az élet — és 
nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben. . 
Jertek, boruljunk le az ő atyai kezére és imádkozzunk.. . imád
kozzunk a hálaadás szívet megnyugtató imádságával. Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Van Istenem!
Újesztendő napján.

Zsoltár 121, 1 -8 .
Minden érzés között talán a legkínosabb, a legidegőrlőbb 

a bizonytalanság érzése. A világháború rettenetes napjai közül 
is azok voltak a legkeservesebbek, amikor nem hallottunk 
semmi hírt a harctereken küzködő szeretteinkről. Emlékezzetek 
csak, amikor késett az a várvavárt rózsaszínű kártya, amely 
hírt hozott volna távoli harcmezőkről, jaj de nehezen múltak 
akkor az órák!. . . Hányszor felsóhajtottunk: Csak jönne már 
valami! Megöl ez a bizonytalanság! . . .

Ilyen nehéz érzés borítja be lelkünket ma is, amikor meg
állunk egy ismeretlen újesztendő küszöbén. Letakart vándorút 
kígyózik előttünk s szorongó szívvel csak találgatjuk a holnap, 
a jövendő lehetőségeit. Szembe szádunk a bizonytalansággal, 
ezzel a nehéz, nyomasztó érzéssel és minden emberi erőnkkel 
próbálgatjuk fellebbenteni távoli jövendőnk titkos fátyolát... 
Esztendők fordulásakor ezért van mindig nagy kelete az embert 
megalázó jósolgatásoknak. Még a kultur ember is ledobja álarcát 
és álmélkodva hallgatja százesztendős jövendőmondók balgatag 
beszédét. Nem kivétel sem a kunyhó, sem a palota.. . Azt re
méljük, hogy az emberi értelem apró mécsvilága át tudja törni
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messze jövendőnk minden homályát.. .  Mások áldozatai lesznek 
a kártya-vetés, az ólom-öntés babonájának, melynek talán ma
guk sem hisznek, de a bizonytalanság nyugtalanító érzése mégis 
csak kergeti őket. Száz kérdésre keresnek feleletet, száz titoknak 
keresik oldó zárát újesztendő napján az emberek.

Mi is keressük! Ne tagadjuk, hogy énekmondás közben 
néha megremegett a hangunk s abban a remegő hangban az 
a kérdés reszketett: vájjon milyen újesztendő virradt reá n k ? ...  
Ki lesz vezetőm ismeretlen utam vándorlásain?. . . Ki lesz erős
ségem, segítségem nékem porszemnyi embernek új harcaim 
között ? . .  . De mi ne itt keressünk bizonyosságot, igaz feleletet, 
mert itt alant nincs bizonyosság. Oltalmat csak abban a meg
maradó igében találunk, amit az elébb felolvastam.

A 121. zsoltár a „zarándokok zsoltára". Mikor Izrael ván
dor-csapatai egy egy nagy ünnepre Jeruzsálem alá érkeztek, 
akkor zendült meg a fáradt sereg ajakán a Sión hegyének 
tövében, a kőlépcsők alján a vigasztaló ének: „Szemeimet a 
begyekre emelem, onnan jön az en segítségem". . .  És az egész 
vándorsereg átszellemülten nézett Salamon templomára, „a fen
ségesnek lakóhelyére, közben pedig zengett, zengett a zarán
dokok zsoltára: „Az én segítségem az Ürtól van, aki teremtette 
a mennyet és a földet". ..

Mi is földi vándorok vagyunk, úgy zarándoklunk a meny- 
nyei Jeruzsálem felé, mint valamikor a régi nép a földi Jeru
zsálem felé, vegyük hát mi is ajakunkra a zarándokok zsoltárát, 
melynek drága tanítását így foglalom össze:

Van Istenem!
1. bár ellenem támadjon veszély s halál,
2. felfegyverkezve talál!

Mondjátok, kell-e ennél nagyobb és több igazság az újesz
tendő kapujában segítséget, oltalmat, bátorságot és bizonyossá
got kereső földi ember számára ? . . .

I. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segít
ségem . . .  Erre a segítségre bizony szükségünk is lesz. Ne 
áltassuk magunkat földi értelemben „szerencsés újesztendővel", 
ne gondoljuk, hogy babéron pihenhetünk, hogy sima utón me
gyünk, mert a veszedelmek elkerülnek s a gondok azután más
felé járnak. Oh nem! Ennek az esztendőnek is meglesz a maga 
harca, reánk váró nagy küzdelme, ami alól nem vonhatjuk ki 
magunkat. Testi és lelki életünket egyaránt ostrom alá veszik 
ismerős és ismeretlen hatalmak. Ne is csudálkozzunk ezen! 
Isten maga megmondja mindegyikünknek teljes nyíltsággal, igen 
érthető beszéddel, hogy minden nap meghozza a maga gondját, 
minden esztendő a maga nyomorúságát. Isten azt üzeni nekünk, 
hogy ebben az évben is csak orcánk verejtékével ehetjük barna 
kenyerünket, tehát lesznek kenyér-gondok, sőt azt is üzeni, hogy 
„sok nyomorúságon keresztül kell minékünk az Ő országába 
bejutnunk". Előre megmondotta azt is, hogy a mi esztendeink-
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nek napjai 70. esztendő, vagy ha feljebb 80. esztendő s azok 
nagyobb része nyomorúság és fáradság. . .  Azután Jézus maga 
így toborozza híveit: „Ha valaki jőni akar én utánam, vegye 
fel az ő keresztjét és kövessen engem. “ íme mindez megmon
datott előre! . . .

Lesznek lelki harcok is, mert a Sátán ebben az évben sem 
alszik. Lesz gondja reánk. Nem adja fel a harcot. „Az ős ellen
ség most is üldöz még! Nagy a serege, csalárdság fegyvere. 
Nincs ilyen több a fö ld ön !* ...

Mindezekkel szemben itt állunk mi megtört akarattal, por
ból vett testtel s eszünkbe forgatjuk tovább a Luther énekét: 
„Mi erőnk nem segít rajtunk, mi csakhamar elesnénk!*.. .  Té- 
pelődő szívünkre hajoljon rá akkor a zarándokok zsoltárának 
igéje : Szememet a hegyekre emelem, onnan jön az én segít
ségem ! Van Istenem, bár ellenem támadjon veszély s halál, 
felfegyverkezve talál. . .  Ez a bizodalom a mi erősségünk és 
igen bizonyos segítségünk. Isten bölcsesége tehát nem veszi le 
vállainkról a terhet ebben az esztendőben sem, de megerősít a 
teherhordozásra. Nem igér sima utat, mert Ő felfelé vezet, de 
megfogja remegő kezünket, mint az édesapa kicsi fiáét, és biz
tató szóval általvezet újesztendőnk ismeretlen erdején. Küzdel
meidben nem lész tehát egyedül. Paizsod lesz az Ür, ha véde
lemre szorulsz, kardod lesz, ha harcolnod kell, békességed lesz, 
ha háborúság dúl körülötted, megtartód lesz, amikor azt hiszed, 
hogy már minden elveszett! . . .

II. Bátran mondjuk ezt, mert múltúnk is erről tesz bizony
ságot. Tegnap az óesztendőtől búcsúzva, letűnt életidőnket vizs
gálva ügye nem láttunk mást, csak az Isten kegyelmes arcát. 
Örömeink rózsaágai közül az Ő tekintete mosolygott felénk. 
Féltve őrzött drágaságainkon megláttuk az Ő kezének simoga- 
tását. Szenvedéseink könnyáztatta útja fölé végül is az Ő keze 
vont szivárványt. Táplálóm volt, aki asztalt terített nekem ellen
ségeim előtt. Vigasztalóm volt, aki kendőjével törölte le bánatos 
arcomat. Gondviselőm volt, aki előbb meglátta minden én szük
ségeimet, hogynem én meggondoltam volna. Pásztorom volt, 
aki földi életem pusztaságain át hazafelé terelgetett. És minde
nek felett Atyám volt, aki utánam járt, nevemen szólított, meg
dorgált, de mindenkor szeretett, akkor is, ha a tékozlófiak ron
gyaiban térdepeltem is előtte. . íme a múlt Róla beszél s a 
múlt tanulságaira ráépítem jövendőm reménységét...

De a múlt tanulságai mellett megszólalnak az Ő Ígéretei is. 
ígéretek, amelyek most arról beszélnek: „Ne félj, mert én veled 
vagyok! Meg ne rettenj, mert én vagyok a te Istened*..  . ígé
retek, melyekben azt mondja: „íme én tiveletek vagyok mind 
e világnak végezetéig!*. .. Nem szunnyad nem alszik az Izrael 
őrizője, megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, 
ígéretek, amelyek megállnak, mert Isten — Isten! Szava kő
szikla, igazság és hűség örökkön örökké! . . .  Kell-e ennél bizto
sabb erősebb fegyver? Kell-e ennél nagyobb bizonyosság a
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bizonytalanságban? Van Istenem, van fegyverem! Emellett tesz
nek igazságot nemzedékek és emberöltők, ezt prédikálja saját 
életünk, és ezt mondja maga az Isten.

. . .  És mégis lesz- e bennünk bátorságos hit, mely az Isten
ben bízók merészségével tőle vár mindent ? ... Aki repülni akar, 
az ugye rábízza magát egészen a levegőre, mert ha félig a föl
dön akar maradni, akkor sohasem emelkedik a magasságba. 
Aki segedelmet Istentől vár, az bízza hát magát egészen gyer
mek-hittel, önfeledten az élő, erős Istenre. A félbizalom nem 
bizalom. A félbizalom nem kell Istennek! Eddig is már hány
szor rajt vesztettünk azon, hogy nem Istennél, hanem másutt 
próbálkoztunk. Itt kerestünk gyógyulást, itt kerestünk megtar- 
tatást s csak amikor már minden emberi csődöt mondott, akkor 
folyamodtunk az Örökkévalóhoz. Mennyire bánthatja Istent ez a 
mi kishitűségünk! Mennyire fájhat atyai szívének, hogy gyer
mekei nem bíznak benne, pedig Ő isteni ígérettel ígéri, hogy 
megáldja kimenetelüket és bemenetelüket mindörökké...

St. Quentin várát, francia földön, II. Henrik uralkodása 
idején, ostrom alá vették a spanyolok. A várat Coligny tábor
nagy védte. A szorongatott várban éhség, Ínség, betegség ütötte 
fel fejét. Jól tudta ezt az ellenség is, azért a szorongatott várba 
olyan nyilakat röpített be, amelyekre rákötözték ezt az Írásos 
üzenetet: „Adjátok fel a hiábavaló harcot... úgy sem bírjátok 
sok á ... elgyötör benneteket az éh ség ... tönkretesz a beteg
ség ..  adjátok meg m agatokat!"... Egy ilyen nyílvesszőt a 
csalogató üzenettel együtt átadtak Colignynak is. És a vezér 
válaszul pergamenre írta ezt a két szót: Regem habemus! — 
Van királyunk! . . .  és azután nyílvesszőre csavarva kilőtte az 
ellenséges táborba. Ez a válasz elmondotta az ostromló spanyo
loknak. hogy a védősereg mindvégig kitart, halálig hű marad, 
nem adja meg magát, egyszerűen azért, mert van királya! . . .

Majd amikor az újesztendő ostrom alá vesz és megadásra, 
hűtlenségre késztet, jusson ez eszedbe! És törjön fel a te tel
kedből is az Isten emberének bátor vallomása: Van Istenem! 
Bár ellenem támadjon veszély s halál — felfegyverkezve talál! 
. .. Mégegyszer is felemeljük szemünket a magasságba é s  — 
elindulunk ! . . Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

A z Úr házának hegye.
Vizkereszt ünnepére.

Ézsaiás 2, 2—5.
Ami Isten részéről Ígéret, az a hívő lélek részére imádság 

és boldog hálaadás. Ami Isten részéről kívánság, az a hívő lélek 
számára édes biztatás. Ha Isten Ígérete, biztatása és az ember 
elfogadó, imádkozó hálaadása egymásra talál, akkor lesz meg 
Isten akarata a mennyben és a földön.
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Isten a felolvasott igében Ézsaiás prófétának és általa egész 
népének örvendetes szent Ígéretet tesz. Az Ígéret arról szól, 
hogy az Úr házának hegye erősen áll és magasabb lesz minden 
halmoknál. Annyira kimagasló és erős lesz az Úr házának he
gye, hogy az a pogányokat is Istenhez vonja és azok is az Úr 
hegye által találják meg a megtartatást és szabadulást. Ennek 
az Ígéretnek hordozója az Úr házának hegye. Az Úr házának 
hegye viszont nemcsak Sión hegye, hanem az Úrnak minden 
élő gyülekezete. Nem rejtethetik el a hegyen épített város Mt. 
5, 14. Imádságunk evvel kapcsolatban csak az lehet, Uram adj 
nekem kegyelmet, hogy én is, az én házam is, az én gyüleke
zetem is, az anyaszentegyházam is az Úr házának hegye, hegyen 
épített város lehessen a te szent ígéreted hordozására.

Itt az Úr rámutat az Ő igéjének, ígéreteinek, országának 
útjára és megmutatja, hol és mikor állott az Ő házának hegye 
erősen és hatalmasan. Dávid és Salamon mellett megmutatja 
Wichernnek, Lőhenek, Bódelschwinghnek és annyi másnak nemes 
alakját és munkáját. Életük, munkájuk nyomán messze kima
gaslott a többi hegyek, halmok felelt az Űr házának hegye. 
Általunk is így akarja felemelni az Úr az ő házának hegyét 
és pedig

1. a pogányokért. Isten választott népének szólnak Isten 
Ígéretei először, de azután szólnak Isten minden gyermekének. 
Más juhaim is vannak, azokat is elő kell hoznom Ján. 10, 16. 
Ezekre a más juhaira is vonatkozik keresztelési parancsa s ígé
rete Mk. 16, 15—16. Isten atyai szívének szeretete azokat is 
számon tartja és menteni akarja, de egyúttal azok maguk is 
ugyanazon vágyódással vágyódnak Isten szabadítása és meg
tartása után, mint Istennek más megváltott gyermekei. A nap
keleti bölcsek otthagynak vagyont, hírnevet, tekintélyt, kényel
met s keresik az életük számára egyetlen értéket jelentő ke
gyelmet Mt. 2, 2. A szerecsen főember milyen szorongással 
keresi a kegyelmet s annak megtalálása után milyen boldogan 
siet hazájába Csel. 8, 27. Az Úr előtt kedves ez a sóvárgás. 
A sóvárgásból fakadó imádság nyomán meglátta népe nyomo
rúságát s szabadítást akar küldeni azok számára is, akik még 
nem pihenhettek meg atyai kebelén. — Hol volt Izrael népének 
nyomorúsága a mai pogányság nyomorúságához képest? Azok 
lélekben legalább ismerték a kegyelem Urát, de ezek lélekben 
is tele vannak halállal és veszedelemmel. Azok csak Faraó 
szeszélyének voltak kiszolgáltatva, de ezek ki vannak szolgál
tatva a fél világ szeszélyének és kapzsiságának. Testi-lelki rab
ságuk, nyomorúságuk egyeseket közülök a kihalás szélére sodort. 
Ha a keresztes hadjáratok kezdetén a keresztyének Jeruzsálemre 
tekintve Európa-szerte úgy kiáltottak fel: Isten akarja a Szent
föld megszabadítását, ezekre a nyomorúságban sínylődő, testi, 
lelki pusztulásban levő pogányokra tekintve nekünk az evan- 
géliom népének és örököseinek el kell mondanunk: Isten akarja 
— Isten parancsolja a megszabadításukat; Isten akarja, hogy
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az 0  házának hegyére felvezettessenek. A pogányok iránt érzett 
atyai szeretetből kívánja Isten első sorban, hogy azok is elve
zettessenek az Ő egyszülött Fia világosságának megismerésére, 
de egyúttal kívánja ezt már megváltott gyermekeinek érdeké
ben is.

Evégből elénk állítja a pogányok egész szánalomra méltó 
seregét, amint sóvárognak a szabadítás után, de elénk állítja 
mint a sötétség és veszedelem seregét is. Rámutat előttünk arra, 
hogy ezek ugyan a Krisztus világosságát várják, kérik teljes 
joggal tőlünk, de ha ezt a világosságot nem tudnánk, vagy nem 
akarnánk elvinni hozzájuk, ha nem tudjuk őket az Isten hegyé 
nek házába felvezetni s így a kereszt gyermekeivé tenni, majd 
ők akarnak is, tudnak is elpogányosítaní minket. Ha mi vona
kodunk krisztusi tisztasággal és szentséggel megtölteni az ő 
életüket, majd ők megtöltik a pogányság mérgével, bűneivel a 
mi életünket. A pogányvilág körülkerítve tartja a keresztyén 
világot. Azonban szokásai, bűnei már belül is vannak a falakon. 
Az Űr ezt a veszedelmet is megmutatja azért, hogy felébressze 
irántuk a felelősségünket.

2. A pogányok által is megakarja erősíteni az ő házának 
hegyét. Isten országának Isten minden teremtményére szüksége 
van. Isten atyai szíve örömmel nézi, hogy ezek a szegény, veszni 
tért lelkek a keleti bölcsekkel, _ a szerecsen főemberrel élükön 
hogyan vágyódnak, sietnek az Ő országa felé, készen arra, hogy 
necsak annak javaival éljenek, de annak szolgáljanak is. Nekik 
szükségük van a Krisztus kegyelmi ajándékára, de Istenorszá
gának is szüksége van ezek gyermeki hitére és tettre készségére. 
Akik körükből megismerték a Krisztust, azok körében a keresz
tyén életnek valósággal üde, friss tavasza indult meg. A pogá
nyok megnyerése által akarja Isten megerősíteni az Ő országát 
és egyúttal ifjú vérkeringést vinni egyházának régi, sokszor az 
öreges fáradtság jeleit viselő tagjaiba. Az tagadhatatlan tény, 
— emberi szemmel is látható, hogy az egyetemes pogányság 
minden érdeklődésével ide fordult a keresztyénség felé. A ke
resztyén világ elérése az ő vágyaiknak a netovábbja. A törté
nelem kutató és a társadalom tudósa ezt a tapasztalatot sárga 
veszedelem néven állítja a világ szeme elé és a keresztyén 
kultúra alkonyáról ír avval kapcsolatban. A megfigyelés csak 
akkor téves, ha nem látja meg az ide törőknek a lelki kenyér 
után való sóvárgását, hacsak földi vágyak lángolását látja a 
pogány világ tagadhatatlan mozgolódásában. Érzik, hogy a ke
resztyénség megszentelt helyeiről az ő számukra ígéret adatott. 
Ezt az Ígéretet, örökséget sürgetik a keresztyénségnél, mint 
elsőszülött fiúnál a második ezer év közeledtével. A keresztyén 
világ nem vitte az Ígéretet — kötelesség szerint — a helyükbe, 
most már ide készülnek érte. De, ha már idejönnek, üres kéz
zel nem mennek vissza. Ha evangéliomot nem találnak, azt 
visznek magukkal, amit itt találnak az első szülött fiú házában. 
Visznek magukkal, amit ma itt legbővebben találhatni, fegyvert,
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bombát, mérges gázt, irigységet, gyűlölséget, békétlenséget és 
mindennek a használatát. Akkor, de csakis akkor lehet és kel) 
sárga veszedelemről beszélni, ha mi az evangéliomot szomju- 
hozók előtt nem nyitjuk meg az élet forrását, ha nem engedjük, 
hogy velünk együtt felmenjenek az Úr házának hegyére. Most 
még azért jönnek, hogy Krisztus leikével telítődjenek meg a 
pogány szívek és egyúttal, hogy ős tetterőt hozzanak ellenérté
kűi a Krisztus országáért küzdők seregébe.

3. Látnunk kell, hogy Isten házának hegyét Isten a pogá- 
nyokért és a pogányok felhasználásával akarja megerősíteni. 
De azt is látni kell, hogy ennek a tervnek és isteni akaratnak 
középpontjába téged állít oda keresztyén gyülekezet, ha a Krisz
tusénak tartod magadat. És téged, keresztyén testvérem, ha a 
Krisztus gyermekének érzed magadat. A Krisztus útja az ő  
gyülekezetein, gyermekein vezet keresztül. Azt akarja, hogy 
minden feladatából kivedd a részedet. Mikor Mózesnek bejelen
tette, hogy meglátta népe nyomorúságát, Mózesnek felújongott 
a szíve. De megdöbbent akkor, mikor azt mondotta utána: 
elküldelek téged. Megmentem a népemet, a népedet és téged, 
ha engedsz a szómnak, de elvész a népem, elvész a te néped 
és elveszel te magad, ha ellene állsz akaratomnak. Isten most 
a pogány milliók lelki szomjúságának szemed elé állításával, a 
nekik tett Ígéret feltárásával, Isten országa érdekében kifejthető 
munkájuk megmutatásával azt mondja neked is, megláttam az 
én népem nyomorúságát és elküldelek téged, hogy általad ment
sem azokat, a te népedet is és téged magadat is. Mindeneket 
megmentek, megtartok, ha te is azt akarod, ha engedsz az én 
beszédemnek.

íme végeredményben Isten egész terve reád van felépítve, 
annak egész súlya nem a vállaidra, hanem a lelkiismeretedre 
nehezedik. De nem is a lelkiismeretedre, hanem a hitedre, arra 
a hitedre, amellyel hiszed és vallód, hogy a Krisztus az Isten 
fia, aki engem elveszett, elkárhozott embert megváltott a bűn
nek, halálnak, ördögnek hatalmától; megszabadított, hogy az Ő 
országában 0  alatta éljek, neki szolgáljak. Erre a hitedre s 
annak felelősségére támasztja Isten a maga mentő tervét. Pál 
azt tapasztalta, hogy ennek a hitnek mindent ki lehet bírnia, 
mert forrása a Krisztus ereje. Mindenek lehetségesek nekem a 
Krisztus által! Már most félre ugrasz e, vagy helyt állasz-e? 
Ez a kérdés. Itt nem az a kérdés, hogy van-e elég erőd ennek a 
feladatnak vállalására, hanem van-e elegendő engedelmességed?

A pogányok Istent keresik, de reád, hitedre, életedre néz
nek. A pogányok üdvösség után sóvárognak, de tőled, életedtől, 
hitedtől kérdik, mit cselekedjenek, hogy az örök életet vehessék. 
Te mit teszel? Hallgatsz-e a kérésükre, fenyegetésükre s az 
Isten szavára? Még ezekre se hallgatnál? Hajtsd le a fejedet 
és engedelmeskedjél. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.
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Misszió.
Vizkereszt ünnepén.

67. zsoltár.
Világosan megérezhető, hogy ez a zsoltár nem valami 

ebédutáni jóllakottság kellemes önszórakoztatásaként született 
meg. Ebben a zsoltárban az embermentés végtelenül fontos kér
dése izzik s egy missziói lélek forrósága érzik ki belőle.

Ez a zsoltár világosan reámutat az embermentés missziói 
munkájának néhány fontos feltételére.

1. Az első, valami nagy, megremegő felelősségérzet. Minden 
missziói munkának ez az első lépése: ráébredni arra a roppant 
felelősségre, amelyet Isten a másik emberben helyezett rá az 
én lelkemre. Mikor a 67. zsoltár Írója ráébred az ő missziói 
kötelességére (3. vers), akkor a legelső mondat, amit leír, remegő 
félelemmel van tele: „Az Isten könyörüljön rajtunk.*

Akiben egyszer felébred a másokért való felelősség misz- 
sziói lelke, az mindig meg fog remegni ennek a felelősségnek 
roppant súlya alatt. Miért?

a) Meg fogja érezni ennek a feladatnak végtelen nagyságát. 
A parancs számunkra e z : „Hogy megismerjék e földön a te 
utadat, minden nép közt a te szabadításodat.* Krisztus Urunk 
még világosabban fogalmazta meg ezt a parancsot: „Menjetek 
el mind e széles világra, tegyetek tanítványokká minden népe
ket.* E föld, széles világ, minden nép: gondold meg, micsoda a 
mi erőnk ehhez az iszonyú feladathoz képest ? Nekem és neked, 
szegényeknek, nyomorultaknak, bűnösöknek mondja az Úr: 
dolgozzál azon, hogy megismerjék a földön az én utamat és 
minden nép közt az én szabadításomat. Engem és téged, kiknek 
magunknak is elég a terhűnk, küld az Úr tanítványokká tenni 
minden népeket. Ha e missziói parancsok mélyére nézünk, va
lóban nem tehetünk mást, mint az Úr elé roskadva azt sóhajt
juk a zsoltáríróval: „Az Isten könyörüljön rajtunk*.

b) Megérezzük ennek a feladatnak a rettenetes nehézségét 
is. Ezen a földön a legnehezebb munka nem a kőtörés, nem a 
szénfejtés, hanem az embermentés, a léleknek Istenhez való 
vezetése. A léleké, amely sokszor olyan kemény, hideg, makacs, 
megbízhatatlan s visszaeső. Amikor olvasunk a Krisztus nagy 
emberhalászainak Írásaiból, mint amilyen volt Pál apostol is, 
megérzünk valamit abból, hogy mennyi vívódás, gyötrelem, 
küzdelem és imádság van ezeknek az embereknek lélekmentö 
missziói munkája mögött. Bárányként elmenni azok közé, kiket 
a nagy emberismerő Jézus farkasoknak nevezett, magvetőnek 
elmenni sziklaszívek közé, minő nehéz feladat! Nem tudunk rá 
egyebet mondani, mint a 67. zsoltár első mondatát: „Az Isten 
könyörüljön rajtunk.*

c) Meg kell éreznünk ennek a parancsnak egyetemességét 
is. A zsoltáríró nem azt mondja, hogy Isten könyörüljön a pa
pokon, hadd vezessenek el mindeneket az Ő megismerésének
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útjára, hanem mindenkit belefoglalva így ír: „Isten könyörüljön 
rajtunk*... A biblia minden missziói parancsa egyetemes, min
denkit kötelező. Nem mondhatod, hogy én fizetem a papomat, 
adok a misszióra, az ő dolguk a lélekmentés, én nem érek rá, 
mert hivatalnok vagyok, háziasszony vagyok, iparos vagyok, 
gazdálkodó vagyok. Mindegyikünk misszionárius, mert mind
egyikünkre bízott valakit az Isten. S ha van valami, ami még 
kárhozatnál is rettenetesebb, akkor az ez: azzal a tudattal zu
hanni alá a kárhozatba, hogy vétkes mulasztásom miatt lelkek 
sikkadtak el, akiket az én felelősségemre helyezett az Isten. 
A missziói parancs elhangzott s egyszer mindegyikünk odaáll 
majd annak a parancsnak mértéke alá. Nemde megremeg a lel
künk s megértjük a zsoltáríró felkiáltását: „Az Isten könyörül
jön rajtunk"?

e) Még valami van, ami félelmetessé teszi a misszió mun
káját. Ez pedig az emberi lélek végtelen értéke. Micsoda értéket 
képvisel az az emberi lélek, amelyért a Krisztus nem sajnálta 
vére hullatását. Bizonnyal nagyobbat, mint a világ valamennyi 
gyémántmezője és aranyaknája. A misszió munkájával Isten 
ilyen végtelen értékű emberi lelkeket bíz reánk. Ekkora fele
lősség alatt megroskadva, hogyne mondanánk a zsoltáríróval: 
„Az Isten könyörüljön rajtunk."

2. Ennek a zsoltárnak második missziói üzenete az, hogy 
a saját erőnkkel mi soha nem végezhetünk missziót. „Az Isten 
. .  . áldjon meg minket". Minél nagyobb valamely programm, 
annál nagyobb alázatosság kell hozzá. A misszió roppant fel
adatával szemben nekünk meg kell éreznünk a törpeségtinket. 
S ha ezt megérezzük, akkor mi is azt fogjuk mondani! „A z  
Isten... áldjon meg minket."

Rettentő kudarcok származtak már abból, hogy minden 
áron mi akarunk cselekedni Istenért, sokat,_ nagyot.  ̂ahelyett, 
hogy engednénk felhasználtatni magunkat Őáltala. Óriási kü
lönbség azt mondani: „Uram, én megyek szolgálni neked", 
vagy azt mondani: „Uram, itt vagyok, szólj és én hallom, küldj 
és én megyek." Nem magabizakodó igyekezetre, hanem alázatos 
engedelmességre van szükség.

Ha egymás mellé írunk hat zérót, az értéke nem lesz több, 
mint egyetlen zéró. Semmi. De ha a zéró sorozat elé odaírunk 
egyetlen 1-est, azonnal hatalmas érték, millió lesz belőle. A mil
lióhoz szükséges a hat zéró, de millióvá az 1 es teszi. Minden 
emberi erőlködés zéró. Tedd eléje, de eléje, az Isten erejét és 
érték lesz belőle. Azért: „Az Isten ..  áldjon meg minket."

3. A zsoltár harmadik missziói üzenete az, hogy ha valaki 
embereket akar az Istenhez vezetni, annak önmagán kell kez
deni. „ . . .  világosítsa meg az ő orcáját rajtunk." Világos és ter
mészetes igazság. Aki vak, hogyan tudna utat mutatni másnak, 
akinek kialudt a lelke lángja, hogyan tudna világítani másnak, 
aki koplal, hogyan tudna táplálni mást ? Igaz, hitetlen ajkkal is 
lehet kenetteljes szavakat mondani a hitről, Istentől távol is
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lehet Istent emlegetni, sötétségben járva is lehet a világosságot 
ajánlgatni, de ez csak beszéd, utálatot keltő, képmutató beszéd, 
cseppet sem különb a farizeusokénál, akikről Jézus azt mon
dotta : „Ők mondják, de maguk nem teszik."

Jól vigyázzon az, aki az evangéliomot ajánlgatja. Mert 
annak életét kétszeresen fogják figyelni az emberek és ha ellen
tétet látnak a beszéde, meg az élete között, hamar oda fogják 
néki mondani: seperj a magad háza előtt. Aminthogy kinn a 
missziói mezőkön sokszor szegeznek ilyesmit a misszionáriusok 
mellének a pogányok. Hogy ma a missziói munka sok helyen 
megrendült, annak főoka nem a viszonyok mostohaságában, 
nem is a pogányok keményszívűségében van, hanem abban, 
hogy a „keresztyén" világ lejáratta az evangéliom hitelét. Cso
da-e, ha az az Európa, amelynek „keresztyén" népei négy évig 
gyilkolták egymást és ma is nyakig ülnek a bűnben, nem tudja 
eredményesen képviselni Krisztus ügyét a pogányok előtt? (A 
nagy Gandhi maga írja egyik könyvében, hogy egyszer már- 
már keresztyénné lett, de azok a keresztyének, kik körülötte 
éltek, olyan gyalázatosán képviselték az evangéliomot, hogy 
elment tőle a kedve.) Azért hát legyen az imádságunk a 67. 
zsoltár mondata: „Az Isten.. .  világosítsa meg az ő orcáját raj
iunk." Hogy tudjunk világolni, mint csillagok az éjszakában. 
Az Ür Jézus először azt mondotta: „Térjetek m eg!", s csak 
azután mondotta: „Menjetek el!"

4. Aki missziót akar folytatni, abban szeretetnek kell lakozni. 
Ennek a zsoltárnak 3. versét csak az tudja elmondani, aki a 
testvéri szív szeretetével tud nézni a pogányra is. Aki tud szá
nakozni azon, hogy a pogányok uttalan utakon járnak, holott 
van „ut“ , hogy pusztulásban járnak, holott van „szabadítás".

Ezelőtt vagy 80 esztendővel egy gazdag angol ifjú újság
cikket olvasott arról, hogy Kínában minden nap 40.000 ember 
hal meg. Elgondolkodott. Minden nap 40.000 ember hal meg a 
Krisztus nélkül! Ez a gondolat addig rázta keresztyéni szívét, 
míg megalapította a Kina belföldi missziót. Hudson Tailor volt. 
Alapítása ma a világ legnagyobb missziói társulata.

A misszió munkájához nem pénz kell elsősorban, hanem 
szív. A világ nagy missziói munkái nem számításból, politikából 
születtek meg, hanem szeretetből. Aminthogy a legnagyobb 
misszió, a keresztyénség mögött is egy szerető szív dobog, 
amelyről azt írja a biblia, hogy „úgy szerette e v ilág ot..."  
Legyen szíved annak meglátására, hogy mit jelent Krisztus 
nélkül járni s akkor majd tudsz dolgozni azért, hogy „mégis 
merje minden nép az Isten szabadítását."

5. A misszió munkájához hivő meggyőződés is kell. Hívő 
meggyőződés arról, hogy az evangéliom valóban orvosság, ut 
és szabadítás. Merjük-e mi százszázalékos meggyőződéssel aján
lani az evangéliomot ? Meggyőződés arról, hogy a misszió mun
kája nem hiábavaló. 4—5. vers. A magvető csak úgy tud vetni, 
hogy mikor hinti a magot, a hervadó őszben is már meg tudja
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látni az áldott kalásztengert, amely ringani fog majd a tavasz 
ölén. Valami ilyen jövőbetekintő bizó optimizmus kell a misszió
hoz is. Ma még kopár parlag az emberiség lélekvilága. Ámde 
munkálkodik a nagy magvető és munkája nyomán eljön majd 
a nagy aratás. Éhez a reményhez pedig annál inkább jogunk 
van, mert hiszen máris óriási az eredmény. 7—8. vers. Ki tudná 
megmondani, hogy hány millió azoknak a száma, akiket csak 
ebben a században vezetett el a misszió a Krisztushoz ? Egyéb
ként mi magunk is a misszió gyümölcsei vagyunk.

A misszió ma még mostoha gyermek minálunk. Sokan azt 
mondják, hogy a misszió lukszus, vagy erőszétforgácsolás. Ép
pen nem. Ha a tenger visszatartaná önző módon a maga vizét, 
akkor megrothadna. A tengert a viz körforgása élteti. Hogy 
pára alakjában elküldi cseppjeit, megöntözni messze mezőket. 
Tudja, hogy azok a cseppek visszakerülnek majd hozzá. Mikor 
fogja elküldeni a magyar evangélikusság a maga misszionáriu
sát a pogányok közé ? Hogy az ott végzett munka termékenyí- 
tőleg hasson vissza az itthonira is?

Tudni, hogy Atyánk van az égben, aki a Krisztus által 
szeret, megbocsát és hazavár, ez a keresztyénségnek csak egyik 
oldala. — Elmondani ezt másnak is, — ez a teljes keresztyénség.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

Örvendező szívvel járj az Úr házába!
Vízkereszt u. I. vas.

122. zsoltár.
A zsoltárköltő tekintete csendes boldogsággal mereng a 

szent város, Jeruzsálem ezernyi ékességü képén. Fényes paloták, 
olaj és fügefaligetek díszelegnek egymás mellett, a közöttük 
kígyózó utakon pedig messze vidékről felgyülekezett ember- 
tömegek adnak mozgalmas képet a királyi városnak. A nagy
szerű látványosság egészen gyönyörűségbe meríti a zsoltáríró 
szívét, mégsem tudja végképen lenyűgözni a „szépen épült 
város* általános külső pompája. Boldog szemlélődése hamarosan 
egyetlen helyre összpontosul, mely csillogó tetőzetével és ra
gyogó oszlopsoraival fenségesen emelkedik ki a paloták közül. 
Ott van Jeruzsálem büszkesége és legragyogóbb ékessége: a 
templom. — Nézi-nézi és sóvárgó leikével ezerszer végigsimogatja.

Az egész Jeruzsálem kedves volt előtte, szíve szerint hőn 
szerette, hiszen könyörög a békességéért, mégis legdrágább a 
templom volt néki. Mit érnének a paloták, mit érne a város 
minden fénye és gazdagsága, ha nem volna templomi „Az 
Ürnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak jót tené- 
ked!“ — szakad fel szívéből az áldó sóhajtás.

Mennyire szerethette a zsoltáríró a templomot ? !  Hogy 
vágyakozhatott, hogy sóvároghatott utána! Micsoda boldogság
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lehetett számara a templomban eltöltött idő, amikor örömszóban 
csendül ki szívéből a vallomás: „örvendezek, mikor mondják 
nékem: Menjünk el az Úr házába!*

A rég letűnt időkből, évezredek távolából hangzik hozzánk 
ez a vallcmás. Egy ember tárja fel benne szíve legmélyét. Ön
maga érzését csendíti meg, mégis mi mindnyájan példát vehe
tünk, sőt példát kell vennünk tőle 1.) az Isten házának drága 
kincsként való becsülésére és 2.) az Isten házába való öröm
teljes vágyakozásra.

1. Isten háza, a temlom az örökkévalóságnak szentelt hely, 
mely összekapcsolja a végest a végtelennel, a mulandót az 
örökkévalóval. Benne lehajol az Isten és felemeli az egekbe 
sóvárgó emberlelkeket. A templom Isten háza, mégis tulajdon
képen az emberért van. Végeredményben nem az Úrnak van 
szüksége reá, hanem a bűnös embereknek. Isten templomok 
nélkül is az ég és föld örök ura marad, de az ember, ha egy
szer elhomályosodik benne örökéletre való hivatottságának a 
tudata, ha egyszer kihamvadt a hite és elapadt vallásos buzgó- 
sága, mindjobban belekeveredik az életet rúttá és átkozottá 
tevő bűnökbe s ezzel belesülyed a kárhozatba. Vallásosság, hit 
nélkül nincsen szép, boldogító s üdvösségre jutó élet, a vallá
sosság pedig nem nélkülözheti a templomot, ezért nem élhet 
templom nélkül az ember.

Izrael népének, ahová a zsoltáríró olyan örvendező, égő 
szívvel kívánkozott, egyetlen temploma volt csak, még pedig 
Jeruzsálemben. Fényesen ragyogó, káprázatosán szép, az akkori 
építészet minden remeklésével ékeskedő. Ott állott benne a nagy 
égőáldozati oltár, ahol emberezrek bűneiért állatokat áldoztak s 
még beljebb, a templom legmélyén, kincseket érő függönnyel 
takarva a szentek-szentje, benne Izrael legféltveőrzöttebb kin
csével, az Istennel való szövetség frigyládájával, ahová csak a 
főpap léphetett be, vért hintvén engeszteléstil az egész nép bű
neiért. Az áhitatos nép a templom előcsarnokaiban imádkozott.

A mi templomunk külső formájában nem annyira káprá
zatosán ékes, de nemes egyszerűségében is fenségesen szép. 
Fenségessé teszi Isten házául rendelt szent hivatása és áldottá 
avatja a Krisztus keresztje. Amint belépsz az ajtóján, szemedbe 
tűnik az oltár s rajta középen a Krisztus keresztfája. — Az 
ószövetségi nép áldozatul felajánlott állatok ezreinek a vérét 
adta a szent Istennek bűnért való kiengesztelésül, az újszövet
ség népének bűneiért, a mi vétkeinkért, az Isten bárányának, 
Jézusnak a vére hullott egyszer s mindenkorra a Golgotha he
gyén. Az a golgothai megáldoztatás mindnyájunkért történt, 
értem és érted, bűnös emberekért. Jézus kiserkent piros vére 
bűnös lelkünk fürdője s megváltói kereszthalála életünk ments
vára lett örök időkre. A keresztfának két karja mindig kitárva 
felénk, hogy magához öleljen, megmentsen és örök életre vi
gyen. Megváltottak vagyunk, Krisztus megváltottjai s Krisztus 
érdeméért a menyország örökösei. Ezért áll szent vallásunk



58

középpontjában a kereszt s ezért áll oltárunkon is a kereszt, 
hogy intsen, figyelmeztessen és bátorítson megváltott életünk 
legszentebb hivatására, a menyország keresésére. Templomunk 
a Krisztus megváltottál, a Krisztusban hívők temploma.

Eljössz a templomba. Megzendül az ének s megváltott lel
ked a zsolozsma hangjain bizva szárnyal fel az egekbe. Úgy 
érzed, mintha nem is a földön lennél. Imádkozol a többi hívőkkel 
s miközben buzgóságba temeted a szíved, a Krisztus nevében 
rebegett könyörgésed az ő érdeméért talál meghallgattatást 
mennyei Atyád előtt. Ige hangzik feléd, az evangélium drága 
üzenete hull a telkedre s biztat, hogy ne félj, az Isten kegyel
mes, szeret téged, szent Fiát is halálra adta érted, csak higyj 
és kövesd a Jézust. Az oltár előtt térdre roskaszt bűnbánatod, 
az Úr szent vacsorájában Krisztus testének és vérének hittel 
való vételével megtisztul a lelked s újra békés menyországgá 
lesz a szíved.

Óh mennyi szent áldás színhelye a templom! Hálaadássá 
válik a szavam az Istennek házáért, hiszen itt pihen, erősödik 
meg a lelkünk, itt gyógyul és telik meg minden nemes jóval a 
szívünk. Életünk további fárasztó, küzdelmes útjára innen indu
lunk el bizalommal és áldásokkal. De nem is tudom mind fel
sorolni. Elmondására elégtelen az emberi ajak, csak a szív, a 
hívő és áldásokat érező szív tudja igazán.

Leborulva adhatsz hálát a jó Istennek a templom áldásaiért!
2. Izraelnek csak Jeruzsálemben volt temploma. Ide jöttek 

közelről és távolról az Istentkereső lelkek. A messzebb vidé
kekről napokon keresztül zarándokoltak, csakhogy megelégít
hessék szomjuhozó lelkűket a templom áhítatával. Gyermekek, 
apák és anyák, ifjak és vének indultak hosszó gyalogutakra, 
csakhogy megjelenhessenek az Isten házában. Az oltár előtt fel
olvasott evangéliumi szentigénk éppen arról szól, hogy Jézus
szülei is „feljártak" Názáretből a jeruzsálemi templomba s 
amikor a gyermek Jézus 12 éves lett, őt is magukkal vitték. 
El tudjátok képzelni, hogy milyen nagy volt szívükben a templom 
szeretete, amikor több napi járóföld nagyon kimerítő gyaloglása 
sem tartotta őket vissza a templomtól ? — Bizonyosan öröm
mel fáradtak.

Nekünk helyben van templomunk, nem kell messzire fá
radni érte. Ajtai kitárulnak, mintha a jó Isten ölelő karjai len
nének s úgy hívogatják, úgy várják az érkezőket. Harangszó 
figyelmeztet, hogy készülj, indulj a templomba, a szent Isten 
kegyelemmel vár.

Óh mégis milyen sokan vannak, akiknek hiába kondul a 
harangszó, mintha nem is nekik szólna. Milyen sokan vannak, 
akiknek tekintete lesiklik a templomról, mintha semmi közük 
sem volna hozzá. Milyen sokan vannak, akik nem vágyódnak 
lelkűket belemeríteni az Isteni örök kegyelem forrásaiba, mintha 
szükségük sem volna reá.
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Ügy fáj a szívem, amikor az utcákon istentisztelet idején 
emberek tétlenül ácsorognak, vagy sétálgatnak, a templomban 
pedig üres a helyük. Ahelyett, hogy agyonzaklatott szívüket 
és fájó lelkűket odavinnék az Isten kegyelmi szíve elé lecsen
desíteni, megnyugtatni és erőtnyerni, ők az utca porával és 
szennyével vonnak reá vastagabb bűnkérget.

Úgy fáj a szívem, valahányszor azt hallom: nem érek rá 
templomba menni. Százszor és ezerszer megismétlődik Jézus 
királyi mennyegzőről szóló példázatának az a része, amikor az 
Isten az ő végtelen gazdagságú kegyelmi lakomájára hívogat s 
az emberek egy része hitvány kifogásokat em leget... most 
szántóföldet vettem ,... most ökröket vettem ,... most feleséget 
vettem,. . .  most üzletet kell kötnöm, tehát nem érek rá. Az 
egész világ panaszkodik a munkanélküliség miatt, de azért 
templomba járni a munkanélküliek tekintélyes része sem ér rá. 
A dolgozók munkájuk miatt nem érnek rá. A sportolók a test 
kultusza miatt nem érnek rá a lelkűkkel törődni. S milyen vég
telenül szomorú, hogy vannak, akik dáridók miatt nem érnek 
rá templomba menni. Vájjon, hányán mondják azt, hogy amikor 
az Úr Isten engem templomba hív és vár, nem érek rá sem
mire másra, mert a templomba kell mennem?! Csak kevesen- 
Pedig ugy-e milyen balgatag ember az, aki viharzó vizeken 
szalmaszálba, vagy hányódó fadarabokba kapaszkodik, amikor 
biztos révbe vivő hajó reng mellette. Éppen ilyen balgatag az,, 
aki az élet küzdelmei és hányattatásai között semmis értékű^ 
vagy gyorsan múló földi dolgokkal cseréli fel a templom örök
életre vezérlő szent áldásait.

Olyanfélét is hallhatunk elég gyakran, h ogy : ha templomba 
nem is járok, én azért vallásos vagyok, szoktam otthon imád
kozni. Magadat különszakasztó lélek 1 — Igaz, hogy megtalálod 
a jó Istent csendes magányodban is, sőt mindenki számára nél
külözhetetlen az otthoni csendes áhítatba való mély elmerülés,. 
de tudod-e azt, hogy a különálló, magánosán pislogó lángocskát 
ezer veszedelem könnyen kihamvasztja, míg ha máglyába olvad 
bele, a többi lángocskával együtt messze fénylő tűzoszloppá 
hatalmasodik? Ha otthon is szent hitben ég a szíved, hozd a 
templomba, hadd simuljon a többi égő szívekhez, ahol száz 
meg száz lángból hatalmas oltárlűz lobog, itt jobban táplálja a 
buzgóság olaja, itt jobban megerősödik a hited s új erőre kapva 
indulhatsz ismét otthonodba.

A gyülekezeti, a templomi buzgóságot nem nélkülözheti 
egyetlen hívő lélek sem, sőt minél jobban buzog a hívő szív,, 
annál inkább, annál nagyobb vágyakozással sóvárog a templom 
után.

Evangélikus keresztyén vagy? Akkor templomos keresz
tyénnek kell lenned! Jársz-e templomba? Hányszor jössz el az 
Úr házába?! Komolyan veszed-e életedet, boldogságodat, békes
ségedet és örökkévalóságodat? Akkor templom nélkül nem él
hetsz 1 Az Isten, a te mennyei Atyád itt akar találkozni veled-
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Mindig ide vár, amikor kitárulnak a templom ajtai. Itt akar 
látni a buzgóság minden órájában, itt akarja hallani éneked 
hangját, imádságod szavát, itt akar beszélni hozzád, itt akarja 
gyógyítgatni szíved, lelked sebeit, itt akar jó  emberré nevelni, 
megáldani s menyországba vezérelni! Meghallod-e a harangok 
hívogató szavát? Jössz-e mindig? És Imgyan jössz? Van-e a 
szívedben vágyakozás és sóvárgás az Úr háza iránt? Felelj 
magadnak, az Istennek is felelsz. Oh boldog, áldott ember vagy, 
ha feleleted a zsoltárköltő vallomása lehet: „Örvendezek, mikor 
mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!" Ámen.

Csákó Gyula
kisvárdai lelkész.

A beteljesedett ígéret.
Vizkereszt ut. 2. vas.

Ezs. 61, 1—6.
Gondoljátok el, hogy az örömnek milyen boldog ünnepe 

virradna reánk, ha egy sugaras reggel arra ébrednénk, hogy 
az Isten megsokalta a magyar nyomorúságot és elküldött vala
kit, egy csodatevő férfiút, aki visszaszerezte azokat a földeket, 
melyeknek ölében a mi halottaink álmodnak és a mi álmodó- 
ink halódnak. Micsoda öröm morajlana végig ezen az országon, 
ha az újságok közölnék, a rádió bejelentené, hogy megérkezett 
valaki, aki visszaszerezte az elszakított területeket, aki minden 
magyar álmot és reménységet valóra váltott, aki szabadulást 
hirdet a foglyoknak, aki könnyet töröl, sebeket gyógyít és a 
szegényeknek hozza az örömnek üzenetét. Micsoda boldpgság 
sugározna fel az arcokon erre a hirre: elkövetkezett az Úr jó 
kedvének az esztendeje! S valaki, aki hozná ezt a hirt, mon
daná: Te, aki rab voltál eddig a saját házad falai között, sza
bad vagy; eddig még hangos szóval imádkozni sem volt sza
bad néked magyarul, most nyitott ablak mellett énekelheted: 
„Isten áldd meg a magyart!". Te, aki havas viharok éjszakáján 
menekültél ide, haza mehetsz újra. Vár a régi kis házad s elölte 
az udvaron sorakozva állanak ismerős akácok. Neked össze
törte szivedet a bánat, lásd én bekötözöm s Ígérem, többé nem 
fog fájni. Te szegény vagy, örömöt hirdetek néked, visszaka
pod a gazdagságod. Újra lesz puha kenyér minden éhező asz
talán s a régi béke galambjai szállnak át a fejed fölött, amikor 
csöndes vasárnapokon elindulsz köszönetét mondani a harang
szó után. . .

Milyen szép ez az álom! Pedig ez az ige ennek az álom
nak a valóságát hirdeti egy ó-szövetségi próféta ajkán keresz
tül: valóra váltak a reménységek, beteljesültek az ígéretek, 
mert az Isten elküldött valakit, hogy a szegényeknek örömöt 
mondjon. . .

*
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Ez a boldogító örömhír legelőször Izrael népének sötét 
börtöne felett hangzott el. Távol a hazájától, idegen népek ha
talma alatt hordja ekkor a zsidóság a rabság robotját és a szíve 
féltve őrzött álmait arról, hogy egyszer csak megérkezik valaki,, 
aki leveszi a bilincseket és kinyitja hazája felé a börtöne ajtaját. 
Elesettségében és nyomorúságában örök várakozás kapujában 
áll. Csak a reménység utait járja és csak az álmainak él. Egyet
len dolog, ami érdekli, ami a legfontosabb ügye, a holnap kér
dése : a szabadulás várva várt napja. Erről beszélnek a munka 
szünetében, titkos találkozásoknak ez a tárgya és otthoni esté
ken erről beszélnek apák a fiáknak. De mikor jön el ez a 
boldog nap?! Ki hozza el a szabadulás hírét. Eleinte valami 
bölcs próféta alakja jelenik meg a szemeik előtt. Hátha egy 
bölcs lángelme tüzében villan meg a börtönajtó aranykulcsa. 
De a hatalom nagyobb, mint a bölcseség: a leigázók kezében 
még jobban pattog az ostor. A nagy sötétben próféták sem 
látnak sehol valami kivezető világosságot. Később a papság 
sorait figyelték. Úgy gondolták, az oltárok mellől érkezik meg 
a közbenjáró, aki az áldozatok gomolygó, sűrű füstjében egyszer 
csak találkozik a haragos Istennel, akit sikerül neki kiengesz
telni az áldozat ajándékával. De ez a várakozás is reménytelen 
maradt. Ekkor már királyt vártak. Valami dicsőséges nagy ki
rályt, aki jön hatalmas hadsereg élén, diadalmasan. Valahol 
fölharsannak a kürtök s meggörnyedt hátak felemelkednek,, 
megtört tekintetek kifényesednek. Az utált ellenség megfutamo
dik és ők csatasorba állva elindulnak haza, az álmaik földjére. 
Hiába, a várva-várt kiráiy nem érkezett meg. Csak a bilincs 
lett szorítóbb, csak a szegénység lett nagyobb, csak a könny 
hullt jobban. A zsidóság már úgy jár elepedve, mint a remény- 
vesztett utas a sivatag forró homokján, eltikkadva, halálos szom
júsággal már már összerogy, de az oázis — ki tudja merre 
van? Lassan kezd elborulni fölötte az ég, minden összekuszáló- 
dik, amint a szédület karjaiba zuhan. De ime valami történik t 
A távolból zöld levelek integetnek s mintha vizcsolsogást hozna 
a biztató szellő. Ezsaiás próféta megszólal: „Az Úr Isten lelke 
van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr. hogy a szegé
nyeknek örömöt m ondjak... hogy hirdessek a foglyoknak sza
badulást . . .  “ — S az álom, az Ígéret valóra válik. Örömkönnyes, 
virágos, dalos menetben haza érkeznek. Egy rövid ideig aztán 
tart még a boldogság vidám éneke, de aztán még nagyobb 
erővel tör fel a csalódás, hogy ez a szabadság nem elég! A 
szegénység, a könny, a bilincs, az összetört szív csak megma
radt. Lassan meg kell érteniök, hogy nem a testi gyötrelem a 
legnagyobb. Nem a kenyérhiány a legnagyobb éhség és nem 
a fogság a legnagyobb bilincs. Kezdik egymás arcáról leolvasni 
örök idők súlyos igazságát, hogy az a fogság a legnagyobb, 
amelynek mélyére a bűnök taszítanak. Az üres és megtört szív 
éhsége éget igazán és az a gyász a legfeketébb, amellyel a 
kárhozat lépcsői vannak beborítva. Ez a másik fogság nehezedik 
most rá a lelkekre. És újra megindul a várakozás...
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Közben századokat fordít át az idő keze a történelem nagy 
könyvében. A zsidóság maroknyi kis csapata, a nemzet egy 
töredéke ott van a jeruzsálemi templomban. Olyanok mind, akik 
a lelki elhagyatottság kietlen pusztaságában járnak. Szabadok, 
de mégis minden lépésnél bilincs csörög a kezükön. Minden 
lépésnél egy-egy törvény szobra áll. Minden nap leomlik egy- 
egy parancs tilalomfája és épül belőle a kárhozat kínpadja. E 
maroknyi töredék, e gyülekezet előtt az 500 éves régi Írást, a 
sokat forgatott tekercset olvassa Valaki. Most Jézus mondja el 
ezt az örömhírt: Megérkeztem, hogy az álom valóra váljék. 
Véglegesen és teljesen. Eljöttem én, az Úr felkentje. Látjátok, 
ti szegények, örömöt hozok és mondok néktek. Ma teljesedett 
be az írás. Többé nem kell másra várni. Többé nem kell szo
morú rabság igáját hordani. Eljöttem én s ma minden bilincset 
megtörök, minden szegényt gazdaggá teszek, minden megtört 
szívet bekötözök, minden gyászt átsimítok békére, megnyug
vásra és öröm re...

Szállt a boldog örömhír és találkozott hívő lelkekkel. Ta
nítványok születtek és vértanuk haltak meg mosolyogva. Ezer 
esztendőn át millió és millió szív vallja: Ö az én drága Szaba
dítom, Megváltóm, Királyom!

Szállt a boldog örömhír és találkozott hitetlenekkel. Vakok
kal és süketekkel. Ezek tovább mentek és elpusztultak. Szét
hullottak a világon és bilincsbe vert szívvel keserű rabságban 
várják azt, aki eljött, de Akit ők nem láttak meg. Ezért megy 
ma is hitetlen szívvel tovább a kereszt mellett a zsidóság, ame
lyik a jeruzsálemi templomban veszítette el a jövendőjét.

Ott a jeruzsálemi templom árkádjai alatt indult el örök 
útjára a kétféle embertypus: a hívő és a hitetlen ember. Az 
egyik hitt Jézusban és átvette Tőle fénylő dicsőségének ragyogó 
palástját. Összetört szívét odaadta Neki és visszakapta örök sze
retet puha kendőibe kötözve. Feléje nyújtotta bilincsbe vert 
kezét s utána szabadon kulcsolhatta őket imádságra. Ezer szál 
kötötte eddig a földhöz és a bánat szomorú esztendőit lapozta 
az élete könyvében, most amikor Urának szolgálatába lépett, 
mindentől szabaddá lett és hirdettetett néki az Úr jókedvének 
esztendeje. — A másik nem hitt Jézusnak. Hitetlensége hátat 
fordított Neki s szegénysége rongyaival kifutott Jézus közeléből, 
mint egy esztelen ember, aki üres kézzel távozik mesebeli kin
csek aranyos házából. Vitte összetört szívét uttalan utakon, amíg 
el nem vérzett. Vitte a bilincseit, amíg a halál és a kárhozat 
tüze le nem égette a kezéről. Feléje nem az Úr jókedvének az 
esztendeje hirdettetik, hanem az Úr bosszuállásának ítéletnapja.

*

Azóta újra 2000 évet fordított az idő az élet nagy köny
vén. Itt vagyunk m i: a szolgaság és az álmok népe. Mintha ez 
a régi történet csak velünk történne. Szomorú, sötét rabság 
hosszú éjszakáin át mi is mennyi mindent vártunk! Hányszor
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álltunk ki a történelem nagy országutjára nézni: jön-e már va
laki? Jön-e már a szabadító? Mennyi szép remény csillagát 
tűztük a fekete égre. Sokáig azt hittük, hogy csak valami nagy 
emberi próféta érkezzen meg és mi meglátjuk az álmaink sza
badság földjét. Sokáig azt hittük, megfordul az élet szekere, ha 
a harcmezők fegyveres papjai a vérük és az életük áldozátával 
körülvesznek bennünket. Sokáig azt hittük, amikor késett a 
szabadulás, hogy a pénzre van ráírva az eljövendő szabadító 
uralkodó képe és üzenete. Azt gondoltuk, hogy a gazdasági 
élet jobbra fordulásával gazdagabb lesz az életünk is. Be kellett 
látnunk, hogy egyik sem segített. Ideig-óráig kisegítettek ugyan 
a bajok fogságából, de megmaradt a fölszabadult részeken eb
ben a csonka hazában a könny, a megtört szív és a bűn szo
morú fogsága. — Nincs szabadulás!

De a mai igén keresztül megszólal Valaki. Valaki, Aki 
üzent egyszer a próféta ajkán, aki a jeruzsálemi és most a mi 
templomunkban olvassa fel királyi megbízó levelét. „Az Úr Isten 
lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Ür, hogy a 
szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a 
megtört szívüeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és 
a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvé
nek esztendejét.. . “

Hallod a Szabadító szavát ? ! — Ezeket mondja : Fogságod 
börtönéből senki más nem tud kiszabadítani, csak én. Fogságo
don nem változtathatnak próféták, papok és királyok; nem 
aranyból formálják a börtönöd kulcsát, hanem az én keresztem 
fájából. Hozzám kell jönnöd 1 Hallod ? !  Rajtam az Úr lelke van ! 
Őtőle jövök és az Ő lelkét hozom feléd. Ez a lélek az, ami belül
ről nyitja meg a börtönöd bezért ajtaját. Hallod?! Engem kent 
fel az Úr, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön 
és én mindezeket fölkínálom néked. Nekem adta az Úr a hatal
mat egyedül, hogy téged életen és halálon át Hozzá vezesselek.

Jöjj hát s mondd, mi a fogságod? Szegény vagy — jöjj 
s én a hited aranytálcájára ráteszem a szívem forró szeretetét. 
Meglátod jobban örülsz majd neki, mint a világ minden aranyá
nak. Hiszen egyszer — tudod — a halál mindent lesodor róla, 
de az én szívem a halálos ágyon is ott dobog melletted s az 
itélettartás komor perceiben a te ügyed tárgyalásánál jótékonyan 
közbeszól. Szegény ember, jöjj hozzám közelebb, én a világ 
leggazdagabb emberévé teszlek.

Mi a fogságod ? — Összetört a szíved ? Ki ejtette le ? Talán 
te, vagy egy másik ember? Milyen csapás terhe zuhant rá? 
Talán a hálátlanság kövei estek rá, vagy az emberi gonoszság 
nyilai járták át? Mi történt vele? A csalódás és a kiábrándulás 
vihara rádöntötte szép álmok, gyönyörű tervek palotáit, vagy 
talán a tűzhely gerendái zuhantak rá? Jöjj hozzám közelebb. 
Add ide nékem a te összetört szívedet, ha én kezembe veszem, 
ha bekötözöm, meglátod többé nem fáj. Hiszed-e, hogy én meg 
tudom gyógyítani, hiszed-e, hogy én le tudom csendesíteni?
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Emlékszel, hogy parancsoltam egyszer a tengernek s öldöklő 
vihar orgonája játszotta egy viharos éjszakán alvó tanítványok 
álmaihoz az altatódalt. Összetört szívű ember jöjj hozzám, én 
bekötözöm a szívedet s megtanítom viharok közt csendesen 
megnyugodva imádkozni.

Mi a fogságod? — A bűneid zártak börtönbe? Szomorú 
emlékek árnyai járnak utánad a magányba és az életedbe mind- 
úntalan beledörög a lelkiismereted vádoló szava, hogy milyen 
gonosz voltál, mennyi árulást követtél el, hogy gyenge és kis
hitű voltál? Sokszor szeretnél más lenni, de a múltad árnyéka 
megkötöz és a bűneid visszahúznak. A kisértések keskeny pal
lóin nem tudsz átmenni, a csábítások szirénéi lehúznak a jóság 
hajójáról. Szegény megkötözött fogoly én hozzám jö j j ! Látod, 
ha egyszer én megfogom a kezed, átvezetlek minden börtönön 
és minden remegő pallón keresztül. Én minden régi bilincset 
leveszek a kezedről és minden csábítás összefonódó fonalát 
leoldozom rólad. Csak jöjj én utánam a bűnbánat komoly lép
teivel. Bűnös ember, én vagyok a te egyetlen szabadítod és 
közbenjáród. Ha én vezetlek az Atyához, ha az én érdemeim 
piros palástjában állasz meg az Isten előtt, hidd el, hogy én 
érettem néked is megbocsát.

Mi a fogságod? — Valakit gyászolsz? Valamit, vagy va
lakit eltemettél s most a bánat fegyőrei fekete ruhában járnak 
az életed körül? Hull a könnyed utána és a szíved hangosan 
felzokog. — Ne sírj! Jöjj én hozzám! Én tudlak egyedül meg
vigasztalni, én hirdethetem néked egyedül a feltámadás boldog 
reménységét, mert én meggyőztem a halált.

Ti néktek pedig mindnyájatoknak, szomorú fogságok ál
modó népének hirdetem az Űr jókedvének esztendejét 1

*
Ma kinyílt előttünk az élet könyve s belőle 2000 esztendős 

igék szólaltak meg. Nemsokára itt is megnyílnak a templomajtók 
és mi átlépünk a küszöbén. Hogyan megyünk innen tovább? 
Mint foglyok, vagy mint szabadok ? — Akinek szívéig hatott el 
Jézus örök beszéde, az boldogan megy tovább, hiszen fölötte 
kék és derült az ég az Űr jókedvétől.

Jézus a jeruzsálemi templomban, amikor befejezte a beszé
dét, behajtotta az Írást. És mindenek szemei Oreá voltak füg
gesztve. Én is most behajtom az írást. Szeretném, ha itt mindenek 
szemei Őreá lennének függesztve. Szeretném, ha az élet minden 
szomorú foglya elmondaná: az én számomra ma teljesült be az 
írás, mert akire vártam, akit fogságom idején az álmaimban lát
tam, az én Uram és Megváltóm ime — megérkezett hozzám. Ámen.

Friedrich Lajos
kecskeméti hitoktató-lelkész.
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Emberi nagyság, isteni kicsiség.
Vizkereszt u. III. vas.

II. Kir. 5, 1-19.
Isten gondolatai nem a mi gondolataink! Sokszor tapasz

talhatjuk ezt. Ennek a kettőnek az ellentétét mutatja meg ne
künk a felolvasott ige is.

Naámán. a nagy hős, a kiváló férfiú, aki királya kegyeiben 
állott, a legcsunyább betegségben, a bélpoklosságban szenved. 
Az ország legkiválóbb orvosai tanácskoznak a gyógyítása felől 
s Isten egy kis szolgálóleány ajkai által mutatja meg a gyó
gyulás útját.

A  királya Izráel királyához küldi ajánlólevéllel, de nem ő 
a gyógyító, hanem az Isten egyszerű embere, Elizeus.

A  fényes palotában lakó ember ott áll meg az Elizeus 
egyszerű kunyhója előtt. Hódolatot remél, de még fogadtatásban 
sem részesül. Drága gyógyszereket, bonyolult összetételű bal
zsamolajat és nagyon közönséges, túlságosan mindennapi cse
lekvésre nyer utasítást.

Nem is akarja megfogadni a tanácsot, hiszen vannak az 
ő hazájában kölönb vizek, megvetéssel gondol a prófétára, 
hiszen ő tudósokkal tanácskozhat a betegségéről, azok nagy
szerű recepteket Írogatnak az ő számára, ez az ember pedig 
ilyen közönséges, hihetetlenül egyszerű utasítást ad neki.

Naámánnak nem ez kell, az ilyen köznapi dologban nem
bizik. * **

A  mai Naámánok is nagy dolgokat várnak. Találunk em
bereket, akik érzik, hogy valami nincs rendben az életükben, 
keresnek, kutatnak valami után, ami az életüket harmonikussá 
tenné, nagy hiányérzet van a lelkűkben, amit szeretnének kitöl
teni, valami lelki betegség, nyugtalanság keseríti meg a boldog
ságukat, amit szeretnének kiküszöbölni, fűhöz-fához fordulnak 
tanácsért, összeolvasnak egy egész könyvtárt, de a kívánt ered
mény nem akar mutatkozni.

Ismertem ifjakat, akiknek nem kellett az apák naiv, jámbor 
hite, nekik valami új kellett, belevetették magukat a legvadabb 
hitetlenség árjaiba és valósággal falták az istentegadó Írásokat. 
A  Bibliához nem fordultak a kételyeikkel, kérdéseikkel, de ki
tárták a szívüket azok előtt a tudósoknak mondott emberek 
előtt, akiknek tudománya csaknem velük együtt szállott a sírba, 
vagy alig maradt fenn valameddig is a haláluk után. Sajnos 
az ifjúságunknak ez a betegsége állandónak mondható. Van 
abban valami elszomorító, hogy az ifjúság, amely a falun nő 
fel, többre becsüli a durva lármától hangos korcsmát, mint a 
csendes, vagy énekszótól hangos egyleti helyiséget; az az egye
temi ifjúság, amelyet a klasszikus írókkal és keresztyén világ
nézeti tanításokkal táplálunk, mikor elhagyja a középiskolát
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beleveti magát a tékozló fiú veszedelmes éjszakáiba, kedvesebb 
neki a mulatóhely, mint a templom, inkább látogatja a lélek
romboló előadásokat, mint az igazán életrenevelő, lélekmentő 
összejöveteleket.

De nemcsak az ifjúságunknál találunk ilyen beteges tüne
teket, hanem bizony a felnőtteknél is.

Általános a keresés az emberek között. Nem tudnak olyan 
újszerű igazságokat, ha ugyan méltók ezek a sokféle ferdeségek 
erre a szép névre, kitalálni, hogy hűséges hallgatókra, önfeledt 
követőkre ne találnának.

Ha a falu tekintélyes ura kezd el valami különleges szo
kást, hejehuja életet, rövidesen utánozni kezdik. Ha az egyik 
szobában összebújnak az emberek és spiritizmusról fecsegnek, 
meg fog telni a ház a kíváncsiskodókkal.

Tudok művelt férfiakról és nőkről, akiknek a leikéhez 
megtalálja az utat a teozofia, mindenféle bölcseség szinében 
feltűnő tanítás, válósággal bújják a ki nem próbált elméletekkel 
játszadozó könyveket, megnyugtatást keresnek, de még foko
zottabb a nyugtalanságuk.

Mindent fölülmúló bölcseséget keres az ember és nagyon 
is változó bolondságot talál. Pál apostol szavainak az igazságát 
tapasztalhatjuk szüntelen. Nemde nem bolondsággá tette-é Isten 
e világnak bölcseségét? (I. Kor. 1, 20.)

Bábeli tornyot akar építeni az életben minden ember. 
Nagy dolgokon töpreng, a lelki sztratoszférába akar szállni az 
emberi erővel.

*  **
Jézus is tapasztalta az embernek ezt a különleges visel

kedését. Mást vártak tőle, mint amit adott nékik; fölényeskedést 
látott náluk, mikor mélyen meg kellett volna alázkodniok előtte.

Pál apostol is arról panaszkodik, hogy „zsidók jelt kíván
nak, a görögök meg bölcseséget keresnek". (I. Kor. 1, 22.)

Ma is láthatjuk, hogy az emberek nagy többsége mást 
keres, mint a keresztyénség áldásait. A  régi betegség terjed, a 
gyógyulás nagyon lassan halad előre.

Sokan azt hiszik, hogy a keresztyénségben van a hiba 
és fel-fel hangzik a tetszetős kívánság: a huszadik század em
berének való vallást kell hirdetni, ne hitet, de az erkölcsöt 
prédikálják a papok a szószéken, ne túlvilágról beszéljenek, 
hanem ennek a világnak a szépségeit mutassák meg, ne a tű
résnek, a jogtalanság elszenvedésének a kötelességét írják az 
emberek elé, hanem a sérelmeket bátran megtorló támadó 
készséget, ne a szeretet evangéliumát hangoztassák, hanem a 
gyűlölet magvait hintsék bele a lelkekbe. Mások meg azt kö
vetelik, ne a gyűlölt zsidóknak adott tízparancsolatot tanítsák 
a gyermekeknek, hanem valamit a régi, elfelejtett magyar po
gányságból, ne a zsidó Jézus alakját állítsák az emberek elé, 
hanem a nemzeti hősöket, ne krisztusi erkölcsöt, hanem magyar 
erkölcsöt oltogassanak a szívekbe. A német népben már kivál
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tóit a jelenlegi uralom egy ilyen irányzatot, de vannak nálunk 
is az efféle badarságoknak halk és kevésbbé halk szószólói.

Mi soha se mehetünk a századunk hitetlenjeinek a nyo
mában, mert ez az örök Sátán vezetése alatt haladó csoport. 
Krisztusa nincs, a Sátánt tagadja, pedig ennek a láthatatlan 
vezérnek a látható gárdájához tartozik.

Nekünk csupán a megfeszített Krisztus a megváltónk s a 
hozzá kapcsolódó régi hit ma is az irányítónk. Csupán ez lehet 
az egyetemes emberiség hite. Ott hangzik az erről szóló bizony
ságtétel az egyszerű emberek és tudósok, gyermekek és öregek, 
cselédek és urak ajkain. A  mi keresztyéni égünk minden nemzet 
fiának való és mégis nemzetfeletti, mert a mi Megváltónk előtt 
nincsen zsidó és görög, szolga és szabados, hanem minden 
nemzetből kedves előtte, aki őt féli és szereti.

A  beteg világ keresi az orvosát. Bekopogtat a híres tudó
sok ajtaján és hallja a beteg világ számára a meggyógyító 
orvosságokat: új államéletek alakuljanak, új társadalmi beren
dezkedésre van szükség, ki kell operálni az emberiségből a 
régi tanításokat, még a keresztyénséget is, nem Isten országát 
kell szolgálni, hanem az öncélú állami életet; ki kell irtani az 
önzetlen szeretetet az emberek érintkezéseiből és a helyére kell 
illeszteni a rideg önző érdeket. Hiába hallgatunk a kiváló or
vosokra, az emberiség sokaktól hódolattal körülvett nagyjaira, 
a mi beteg társadalmunk sebei úgy sajognak, mint a bélpoklos 
Naámán sebei. Naámán azonban meghallgatta a gyógyulásról 
beszélő kis cseléd szavait és megindult azok nyomán a gyó
gyulást keresni. Mi még nem állapíthatjuk meg, hogy ez a beteg 
világ már elindult volna az Isten emberéhez, hogy gyógyulást 
találjon. Jézus Krisztus királysága hozza meg ennek a világnak 
a sóvárgott békét, az áldott nyugalmat, az aggodalmaskodás 
nélküli csendes életet.

Itt azonban megint a kételkedő Naámánokkal találkozunk 
szembe. Jézus olyan egyszerű, a tanítása olyan halk, a beszéde 
olyan sima, hiányzanak nála a nagy szavak, bonyolult meg
állapítások, sok töprengést igénylő elméletek. Az ember valami 
nagy dolgot keres, valami olyant vár tőle, amely lenyűgözően 
a szemlélői sorába kényszeríti. A  kisértő Sátán szavainak a 
megvalósulását szeretnék ma is Krisztustól: a kövek kenyérré- 
válását, valami demonstráló csodajelenést, hogy kénytelenek 
legyenek elismerni a hatalmát, nagyságát; érzékeikkel akarják 
felfogni Jézust és nem a hitükkel. Jézus nem bűvésze az em
beriségnek, hanem a Megváltója. Nem látványosságért kell hozzá 
mennünk, hanem a bűneink bocsánatáért; nem kíváncsisággal 
kell hozzá közelednünk, hanem alázattal. Csak a leboruló em
ber tud feltekinteni Krisztusra. Alakja egyszerű, a beszéde ért
hetően kedves, a cselekedete közvetlen. A z egyszerű Jézus a 
legnagyszerűbb isteni kinyilatkoztatás. A  legnagyobb titkokkal 
ismertet meg, de a szavai mégis olyan átlátszók, hogy lehe
tetlen az igazságukat meg nem éreznünk.
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Ha már eljutottunk oda, hogy találkoztunk vele, átvettük 
az utasításait, akkor be is kell azokat tartanunk. Túlságosan 
kis dolgot kíván, hogy a perceinket szenteljük neki. Kapcso
lódjék bele a tekintetünk, járjunk vele állandóan, bízzuk ma
gunkat a kezére egészen.

Ha ezt fogjuk megpróbálni, azt tapasztaljuk meg, amit 
Naám án: a gyógyúlást. Ez az ember nem hitt az Isten embe
rének, de mégis megpróbálta, hátha igazság van a szavaiban 
és megszégyenülten kellett beismernie, hogy a nagy fölényes
kedése, a kételkedése bizony nem volt helyénvaló. Ott találta 
meg a gyógyulást, ahol nem is merte remélni.

A  mi számunkra is csupán ott van a sóvárgott gyógyulás, 
ahol alig merjük, vagy nem is merjük remélni: az Isten örökké
való emberénél: a Krisztusnál. Próbáljuk meg már egyszer 
igazán követni a tanácsait 1

*  *
*

Naámán nem bánta meg, hogy megfürdött a próféta ta
nácsára a Jordán vizében, mert megtisztult. Van a mi szá
munkra is tisztító fürdő: az újjászületés fürdője, melyet Jézus 
ajánl nekünk, mikor azt mondja a lelkét kereső Nikodémusnak: 
Bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja meg Isten országát. (Ján. 3, 3.) A z újjászületett, tehát 
a bűnbánat fürdőjében lelkileg megtisztult s állandóan meg
szentelő életet élő ember a keresztyén ember eszménye. Az 
ember öröklött, súlyos betegségének, a lelki és testi halált biz
tosan előidéző, nagy bélpoklosságnak, amely ellen nem tudott 
és ma sem tud a tudomány minden tiszteletreméltó törekvése 
mellett sem gyógyírt találni, itt van az egyetlen orvossága. A  
meggyógyult, a megtisztult lelkek hosszú sora tesz bizonyságot 
arról, hogy a Krisztus tanítása szerint átalakult, az újjászületés 
fürdőjében megtisztult élet az egyedül egészséges élet.

A  mai Naámánok is bizonyítják boldog lelkesültséggel: 
íme most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak 
Izraelben! Ezt mondta Pál apostol i s : tudom, kinek hittem. 
(II. Tim. 1, 12.) De ott állhatsz te is a boldog emberek hosszú, 
az emberiség történelmén áthúzódó sorában és vallomást te
hetsz ennek a történetnek igazságáról, a Krisztusban való élet 
áldott szépségeiről, egészséges boldogságáról.

*  *
*

A  mi Krisztusunk az egyénnek, az egyes emberi léleknek 
a megváltója. Nem államelméletet, nem társadalmi rendszert 
adott, hanem az örök embernek, a változó korok emberének 
adott örökké érvényes tanításokat, oda állította az örök ember 
elé az örökkévaló, korok változásaitól független, emberek és 
idők felett kimagasló mindég korszerű és mindég emberi élet
eszményt : önmagát és megmutatta az eszmény megvalósítá
sához vezető egyedüljárható utat is, mikor magára mutatott és 
azt mondta: én vagyok az út az igazság és élet. (Ján. 14, 6.)
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A  krisztusi emberek adják meg ennek a társadalomnak, 
-ennek a világnak a krisztusi, a valóban keresztyén képét és 
tartalmát. A  te krisztusi hited és életed által is tisztább, szebb, 
egészségesebb az emberiség élete. Tisztulj meg hát az újjá
születés fürdőjében 1 Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

Illusztrációk.

Jer. 31, 31: Napjaink vezető államférfiai mennyit utaznak, 
hogy a nemzetek közti baráti viszonyt kimélyítsék, szorosabbra 
fűzzék; hogy a már meglevő szövetséget megszilárdítsák, vagy 
új szövetséget létesítsenek. Mert a minél jobban kiépített szö
vetségben látják fennállásuknak a biztosítékát, esetleges táma
dásokkal szemben a sikeres védelmét, a rettegett háború kitö
rése esetén az ellenségen való győzelem zálogát. Minél gyöngébb 
valamely nép s minél több oldalról fenyegeti támadás, annál 
inkább szüksége van vele együtt működő szövetségesekre. 
Maga az élet is örökös harc, melynek központjában áll az 
ember. A  balsors részéről mennyi támadás éri; a bűn és ördög 
ellen minő kemény küzdelmet kell állandóan folytatnia. Az  
ereje, képessége pedig milyen gyönge mindezekkel szemben. 
Nem kell-e tehát keresnünk a szövetséget, melyre bizton tá
maszkodhassunk? S nem kell-e örömmel megragadnunk az 
alkalmat, midőn az erős és hatalmas Isten most, az ádvent 
kezdetével új szövetséget akar velünk szent Fia által kötni ? 1

*
Mai. 4, 5— 6: Úgy az Ótestamentomnak, mint az Ujtesta- 

mentomnak is az utolsó sorai a végső dologról, az Úr eljövete
léről szólanak. De milyen különbség van köztük! Míg amabból 
a törvény szigorúsága hangzik ki, emebben az evangélium 
szelíd üzenete csendül fel. Amaz félelmetes napról beszél, mely 
rettegést, borzalmat szü l; emez elé epedő sóvárgással tekint a 
hívő lélek: „Jövel Uram, Jézus" I Amaz verést, átkot helyez 
kilátásba; emez bátorító, biztató üdvözléssel köszönt: „A  mi 
Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek" !

*
Ezs. 40, 4/b: Egyszer egy theológus azt kérdezte báró 

Kotlwitztól, a németországi belmisszió egyik úttörőjétől, hogy 
miről ismerhetni meg feltétlen bizonyossággal Jézus Krisztus 
híveit: hitvallásukról-e, vagy gyakorlati tevékenységükről ? A  
báró azonban így felelt: „Csak egy igaz ismertető jel van, —  
a z  alázatosság".

*
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V. Móz. 18, 15: Napóleon mondotta szent-ilonai száműze
tésében : „Én ismerem az embereket s mondhatom, hogy Krisz
tus nem közönséges ember. Felületes szemlélők közte s a nagy 
birodalom-alapítók, hódítók és a többi vallásalapítók közt ha
sonlóságot vélnek találni. De ez a hasonlóság a valóságban 
nem létezik. Mert aki a többi vallásokat kritikai tekintettel 
figyeli, azoknak az alapítóiról kénytelen megállapítani: „Nem, 
ti küldetésieket nem az Égtől nyertétek, ti hamis próféták 
vagytok, ugyanabból az agyagból gyúrva, mint egyéb halandók. 
Lykurgus, Numa, Konfucius, Mohammed az én szememben 
csak törvényadók; de nincs bennük semmi az isteni kinyilat
koztatásból. Mennyivel más Jézus ! Születése, élete, tanításainak 
a mélysége, melyek minden visszásságnak, rejtélynek a meg
oldását adják; evangéliuma, csodálatos lényének egyedül-való- 
sága, a világmindenségen áthúzódó és a történelemben minde
nütt fellelhető nyoma : mind megfoghatatlan előttem, mélységes 
titok, melyet oly kevéssé tudok letagadni, mint megérteni. Ember 
ilyen nem lehetett. Minél jobban közeledem Hozzá és minél 
behatóbban merülök el Bele, annál nagyobbnak, fenségesebb
nek tűnik fel előttem; hogy nagysága szinte leigáz. —  A z én 
uralmam. Cézár hatalma, Nagy Sándor világhatalma mind el
enyészett, mert a fegyvereken nyugodott. De ennek a Jézusnak 
az országa, melyet csak szavával és határtalan szeretetével 
alapított, megmarad örökké. Cézár és Nagy Sándor ma már 
csak a történelemé; az én nevemet is, ki tekintetemmel milliókat 
tudtam lángra gyújtani, pár évtized, vagy legfeljebb század 
múlva csak az iskolás gyermekek fogják tanulni s emlegetni. 
—  De Jézusért még ma is milliók meg milliók képesek és ké
szek feláldozni az életüket1*.

*
Ezs. 9, 6 : „Ebben a textusban —  mondja Luther —  a 

„nekünk" szó különösen figyelemre méltó, mint amelyben az 
egésznek a lényege kifejezést nyer. Minden gyermek vagy ma
gának, vagy a szüleinek születik; erről az egyetlen gyermekről 
mondható el csupán, hogy nekünk születik: nekünk, nekünk, 
minekünk,! A  mienk mindnyájunké ez a gyermek; a mi javunkra 
születik. Éppen ezért minden, ami Vele s Általa történik, amit 
tesz, az a miek is ; nekünk akar azzal szolgálni, a mi boldog
ságunkat és üdvösségünket munkálni".

*

Mik. 5, 2 :  Lagerlőf Selma, Nobel-díjas svéd irónő beszéli 
a Krisztus-legendákban, hogy Salamon korában egy pálmafát 
ültettek el az Istentől nyert amaz Ígérettel, hogy évszázadokon 
át fog az élni s csak akkor hervad el és szárad ki, ha meg
látja a királyt, aki Salamonnál is nagyobb. Az Egyptomba 
menekülés idején ez alatt pihent meg a gyermek Jézussal Mária 
és József. Magasan, a fa legtetején csüngött egy érett datolya. 
A  vándorok el voltak epedve s csigázva; sóváran tekintettek
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fel az éhséget és szomjat oltó gyümölcsre. De hiába, szél nem 
rázta azt le nekik. Ekkor a gyermek Jézus ujjával megérintette 
a törzset; mire annak az ágai olyan mélyen hajoltak meg, 
hogy a szülők könnyen leszakíthatták gyümölcsét. —  Mikor 
visszatértek a hazátlanságból s ugyanarra a helyre értek, a 
pálma már ki volt száradva. Mert hivatását betöltötte: a jöven
dölés teljesült. *

Ezs. 63, 16: Borzalmas vihar tört ki a tengeren s a tajtékzó 
hullámok könnyű dióhéj gyanánt hányták-vetették a hajót. Az 
utasok megrémültén, fejüket vesztve kapkodtak, kiáltoztak ; csak 
egy kis gyermek játszott gondtalanul, nyugodtan a fedélzeten : 
a kormányos kis fia. Az orkán végre elállt: a hajó megmene
kült. Az utasok kíváncsian kérdezték a gyermektől, hogy hogyan 
tudott olyan nyugodt maradni abban a veszedelemben s hogy 
nem félt-e? „Nem, —  felelt az olyan hangon, mintha misem 
volna természétesebb, hiszen atyám kezében volt a kormány".

*
Zsolt. 50, 23: Turgenjev orosz költőnek van egy mély

értelmű, legendaszerű, szép elbeszélése. Az Isten egy alkalom
mal az összes erényeket meghívta magához égi lakába vendégül. 
A  sorra jövő erények barátságos szeretettel, ismerősként üdvö
zölték egymást. Csak kettő állt köztük kimért tartózkodással, 
idegenül egymással szemben. „Hát ti nem ismeritek egymást? 
—  kérdi a házigazda hozzájuk lépve. „Nem, mi még sohasem 
találkoztunk", —  felelik azok majdnem egyszerre. E két erény: 
a  jótékonyság és a háló volt. *

Zsolt. 121, 1: „Fölfelé tekints 1“ —  kiáltott a hajóskapitány 
az árbocon mászó matróz-inasra, mikor észre vette, hogy azt 
félelem, szédülés fogta el. A  gyermek szót fogadott s egyen
súlyát visszanyervén, meg volt mentve. Ha félelem száll meg, 
ha az újév bizonytalanságai, kisértései s eshetőségei megremeg
tetik a szívedet, csak fölfelé tekints s nyugtalan, aggodalmaskodó 
lelked lecsendesül. Az élet szédítő mélységeinek egyensúlyozója 
a fölfelé, égre emelt tekintet. *

Ezs. 2, 2 : A  mese szerint az üveghegy belsejében óriási 
mágnes van, mely a környékén elhaladó hajókat mind magá
hoz vonzza. S ha a közelébe érnek, biztos vesztüket okozza; 
mert a hajó bordáiból magához vonja a vasszegeket, minek 
következtében az eresztékek szétesnek s a hajó utasai ment
hetetlenül elpusztulnak. Az Ur házának a hegye is mágneses 
erővel vonza magához a pogányokat; de a hozzá özönlő né
pekre pusztulás, veszedelem helyett menekvés és üdv vár.

*
Zsolt. 122, 1: Rosegger Péter írja „Mein Himrpelreich" 

című könyvében: „A hétköznapok olybá tűnnek fel előttem,



mint egy füsttel, korommal telített szoba; a vasárnap az ablak 
rajta, melyen át kiláthatni a messze-nagy világra, sőt az örök
kévalóságba. Azelőtt azt kívántuk : adjatok a léleknek vasárna
pot 1 Ma azt kell hangoztatnunk: adjatok a vasárnapnak lelket! 
A  vasárnap nemcsak a nyugalom napja; többnek kell annál 
lennie. A  hét egy sötét pusztai mélység; a vasárnap az a Jákob 
létrája, melyen az emberi lélek Istenhez felemelkedhetik“.

*

Ezs. 61, 1: A  herrnhuti testvérgyülekezetnek egyik misz- 
szionáriusa egy kaffer-négert látott a kunyhója előtt összekupo
rodva üldögélni, rongyaiba burkoltan, kaffer szokással ellen
tétben senkit sem köszöntve, csak fénytelen szemekkel maga 
elé bámulva. „Mi van ezzel az emberrel? —  kérdezi a kísérő
jétől, félkegyelmű, vagy beteg?” „Nem, —  feleli az, hanem 
dacha-szívó. A  dacha egy mérges növény, melyet a benszülöt- 
tek dohány gyanánt szívnak; de amely az ópiumhoz hasonlóan 
elkábít és testi-lelki roncscsá sűiyeszt”. A  hittérítő szerette volna 
tudni, hogy nem lehetne-e a szerencsétlenen segíteni. „Embe
rileg az teljesen ki van zárva, —  hangzik a felelet —  mert a 
dacha-szívó tehetetlen, akarat-nélküli rabja romlásba döntő 
szenvedélyének”. —  És im e: néhány év múlva rendszeresen 
ott ült a templomban egy jól öltözött néger, kissé fáradt tekin
tettel bár, de nyilt és tiszta szemekkel. A  dacha-szívó volt, 
megszabadulva „megkötözöttségétől” ; s egyike a leghívebb és 
legbuzgóbb egyháztagoknak.

*

II. Kir. 5, 13 : Barth Keresztélyhez, a calwi misszió-intézet 
nagyhírű igazgatójához két szülő fordult tanácsért, hogy súlyos 
szembajban szenvedő gyermeküket megoperáltassák-e, vagy 
pedig Blumhardt lelkészhez menjenek vele, aki Németország 
határain túl is híres volt imádság és kézrátétel által való cso
dálatos gyógyításairól. Barth a szülőknek azt felelte: „Ha szi
lárdan hiszitek, hogy Jézus Blumhardt által meg tudja és meg 
akarja gyógyítani gyermeketeket, úgy vigyétek hozzá 1 De ha 
nincs meg ez a hitetek, akkor inkább operáltassátok meg”. 
„Igen, mi hisszük”, — szóltak a szülők s Blumhardthoz men
tek. A  gyermek szemei csakugyak rögtön megjavultak s három 
nap múlva teljesen egészséges lett. —  A  lelki dolgokban még 
inkább a hiten fordul meg minden; s a lélek gyógyulása még 
inkább a hittől fögg.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Könyvismertetés.

Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban.
Zivataros időkben rendszerint igen észrevehetően meg szokott csökkenni 

a szellemi alkotó-munka az emberi intézmények élet-területén. Az egyház 
élete pedig — amelynek ereje onnan felülről való — éppen ennek az 1934. 
évnek a folyamán, a lutheri reformáció szülőföldjén arról tesz bizonyságot, 
hogy az emberi bűn és hűtlenség felett kegyelmes Ítéletet tartó isteni meg
látogatás és próbatétel napjaiban sem pihentek el a Lélek fegyverei, sőt inkább 
egyre tudatosabban vették használatba őket . .  .

Az alábbi sorok némi töredékes tájékozódást kívánnak nyújtani azokról 
az egyházi kérdésekről, amelyek — bár nem egyszer éppen a németországi 
helyzettől nyerték meg sajátos meeformulázásukat, illetve színezetüket — a 
mi magyar Sionunk élete szempontjából sem jelentéktelenek.

A Slangé-télé Pastoralblatter 1933-34. évfolyamának 1. füzetében 
Fröhlich lipcsei püspök igen érdekes megvilágításban foglalkozik A népmisszió 
új feladataival, különösen hangsúlyozva, hogy a jelenlegi viszonyok között 
(nemzeti vonatkozásban is) itt nyílik az egyház számára a legnagyobb munka- 
lehetőség a régi evangélium erejével való hódításra. — Ugyanennek a folyó
iratnak a 3. számában Az egyházba való visszatérés és egyházfegyelem címen 
ugyancsak aktuális cikket olvashatunk Lic. theol. Kiinge berlini lelkésztől, aki 
az egyházba való visszaözönléstől félti az egyházat és sürgeti, hogy az egyház 
jól használja fel az egyházzálevésnek ezt az alkalmát és ne tegye könnyűvé 
a megelőző évek politikai propagandájának a hatása alatt elszakadtak szá. 
mára a visszatérést. — A 10—11. füzetben Lic. theol. Harms güllzowi (Pom.) 
lelkész A prédikáció igazi kritériumáról értekezik és tartalomban és nyelvben, 
előadási módban a mai emberhez szóló igehirdetést, sőt bizonyos vonatko
zásban ennek a megvalósulása érdekében nova homiletica-t kíván az egyházra 
bízott kegyelmi javak minél eredményesebb felkínálására. — Ugyanez a füzet 
közli D. theol. Eberhard katechetikai vonatkozású tanulmányát Nép és Isten 
címen, amelyben az új viszonvoknak megfelelően az egyház oktató-nevelő 
munkásságának az állampolitikához való kapcsolatát igyekszik tisztázni, még 
pedig úgy, hogy értekezésének címét korrigálva, Isten igéjének primátusát 
hangsúlyozza.

A Fendt-fé\e Pastoraltheologie 1934. évfolyamának 1. és 2. füzetében 
maga Fendt professzor foglalkozik a folyóiratéval azonos címen az egyházi 
hivatal kérdéseiről, hangsúlyozva annak isteni eredetét, az egyház lényegéhez 
való tartozását és kiemelve, hogy a — nálunk is divatos és olyan tévesen 
használt — „egyetemes papság“ elve a keresztyén hívőnek az üdvösség Iste
néhez való személyes viszonyát, nem pedig Istennek az emberekhez, illetve 
a Krisztus teste tagjainak egymáshoz való viszonyát szabja meg. — A mind
egyik számban bőséges gyakorlati exegetikai és meditáziós anyagon kívül 
különösen is figyelmet érdemel a 8., 9. és 10. füzetben Weinrich lelkész Szél
jegyzetek a házassági problémához című tanulmánya, amelynek nemcsak a 
sajátos német egyházi viszonyok számára van igen súlyos és megszívlelésre 
méltó mondanivalója, hanem mi is tanulhatunk és okulhatunk belőle. — 
Hitelvi és egyházkormányzati probléma-fejtés mélysége jellemzi Lic. theol. 
Michel lelkésznek A püspöki hivatal a biblia és a hitvallás szerint című cikkét, 
amelynek aktualitása ugyancsak nyilvánvaló az egész evangélikus anyaszent- 
egyházban.

A Spitla-Smend-eredela Monatschrift fü r  Gottesdienst und kirchliche 
Kunst című folyóirat már jó ideje nemcsak az alapítók nevéhez fűződő isten- 
tiszteleti reform-irányzatnak az orgánuma, hanem mint éppen az 1934. évfo
lyamának tartalma is igazolja, egyre jobnan erősödik benne a határozottan 
egyházi liturgikus meggyőződés térfoglalása. Az egész istentiszteleti élet minden 
kérdésével foglalkozó cikkek során érdekes megfigyelni ennek a két főirány
zatnak a nfegnyilvánulásait: az egyik emberi elgondolások alapján igyekszik 
— a legőszintébb jóakarattal — céljának megfelelő „istentiszteleti rend“-et
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csinálni, illetve szerkeszteni (tipikus példa erre a 10—11. füzetben Girkon 
tanulmánya: A német evangélikus vasárnapi istentisztelet újjáalakítása), — a 
másik pedig az evangélikus-lutheri, illetve ősegyházi liturgikus tradícióhoz 
való kontinuális és organikus visszatérést, illetve anyaszentegyházunk sok-sok 
eltékozolt javának élő értékként való visszaszerzését kívánja munkálni (érté
kes és igen sok vonatkozásban a mi viszonyainkban is figyelemre méltó 
megnyilatkozás) például: Buchholz: Laikus gondolatok a liturgikus reformhoz 
című tanulmánya, amelyben a nem-pap nagyon is időszerű megállapításai 
méltán keltettek olyan nagy feltűnést, azután Schnieber lelkész cikke, aki 
A német misének a német evangélikus egyházban való helyreállításához címen 
dogmatikai és gyakorlati theologiai szempontok egyaránt való kiemelésével 
egyenesen a Lutherhez való visszatérést, illetve a reformáció töretlen Krisztus
hitének megfelelő egyházi, istentiszteleti élet megújhodását sürgeti és ennek 
munkálására ad megszívlelendő motívumokat.

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.


