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Első ige.

Az összes gyülekezetek gondja.
„Mindezeken kívül van az én naponkénti zak- 

Iattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, 
hogy én is beteg ne volnék ? Ki botránkozik meg, 
hogy én is ne égnék?" (II. Kor. 11, 28—29.

Pál apostol minden időkre örök példaképe az ú. n. apos
toli buzgóságu, fáradhatatlan lelkipásztornak. Soha, egy percre 
sincs megállása. — Nincs pihenése. — Ma itt van, holnap 
amott. Beszél, prédikál, lelkesít, agitál, szervez. Boldog, hogy 
loboghat, hogy éghet! Szívesen szenved megostoroztatásokat, 
megköveztetéseket is. Az élete sem drága,neki, csakhogy el
végezhesse a szolgálatot, amelyet vett az Úr Jézustól.

Olyan természetes tehát, hogy amikor mi lelkészek a gya
korlati munkálkodásunkban példaképet keresünk, első sorban 
is ő jelenik meg a lelki szemeink előtt s mikor „apostoli buz- 
góságú" lelkipásztorról beszélünk, akkor valahogy mindig Pálról 
vesszük a hasonlat alapját. Mikor elindulunk a  pályánkon, 
Timotheusok vagyunk, s Pállá lenni a törekvésünk és kötele
zettségünk.

És tegyük fel, hogy a fáradhatatlan buzgóság és apostoli 
lelkesedés nem is hiányzik a lelkipásztori munkánkból. És 
megmarad ez bennünk a fájdalmas és keserű tapasztalatokat 
és csalódásokat hozó hosszú esztendők múltával is. Azonban 
még így is mindig felmerül a  kérdés: a Pál lelke egészen ben
nünk van-e ? Az a lélek, amely az összes gyülekezetek gondját 
viselte állandóan. Az a lélek, amely mindig a Krisztus egész 
testét: az egész anyaszentegyházat ott hordta a szívében.

Oh milyen közel áll a veszély még a legfáradhatatlanabb 
és igazán apostoli buzgóságu lelkipásztorhoz is, hogy csak a 
saját gyülekezetéért van „naponkénti zaklattatása". Érző a szíve 
és érzékeny a lelkiismerete és fogékony minden iránt, ami a 
gyülekezetének életét, sorsát, állapotát illeti. — Beteg és ég, — 
töpreng és tervez, — lobog és lelkesít, csakhogy a gyülekeze
tében mindenek ékesen és szép rendben folyjanak.

Pedig hát minden lelkipásztornak az „összes gyülekeze
tek” gondját is épen olyan érző szívvel, érzékeny lelkiismerettel 
és fogékony lélekkel kell a szívén viselnie, mint a saját gyü- 
lekezetéét. Mi nemcsak az X vagy Y-i gyülekezet lelkipásztora 
vagyunk. Mi, akárcsak Pál, „a Jézus Krisztusnak Isten akara
tából elhívott apostola“-i és az ő élő testének: az egész anya- 
szentegyháznak szolgái is vagyunk. — A Krisztus evangéliumi 
anyaszentegyházának egy-egy pontra kihelyezett, elküldött szol
gái, képviselői.
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Az egyetemesség gondolatát és valóságát, — és köteles
ségét, — soha sem volna szabad tehát feláldozni azokért az 
esetleges könnyebbségekért, amiket egy-egy gyülekezetre nézve 
anyagilag jelent az a szükkeblüség, amely mindenek előtt és 
fölött mindig csak a gyülekezet egyéni érdekeit, helyzetét és 
sorsát tekinti.

Egyik egyházkerületi közgyűlésen, mikor a nehéz pénzügyi 
helyzet tárgyalása során arról volt szó, hogy az egyházkerület 
középiskolájának fenntartása a kormányhatósági rendelkezések 
következtében csak a gyülekezetek részéről hozandó fokozot
tabb anyagi áldozatok árán lesz lehetséges, — az egyik lelkész 
ingerülten azt a közbeszólást követte e l: adjuk át az államnak 
az egész iskolát! (A közel 400 éves múltút!)

Egy egyházmegyei gyámintézeti közgyűlésen pedig az 
egyik lelkész annak az ideájának adott kifejezést, hogy a gyám
intézeti gyűjtések eredménye az által volna fokozható, hogyha 
nem „általában" a gyámintézet (holott épen az egyetemességé
ben bírja magasztosságát!), hanem a segítésre szoruló gyüle
kezet, vagy templom megnevezésével egy-egy ilyen megnevezett 
gyülekezet, vagy templom részére leendő adakozásra szólíttat- 
nának mindig fel a hívek.

íme, hogy megvan tehát a veszély még az egyébként 
talán legbuzgóbb és legfáradhatatlanabb lelkésznél is, hogy 
„naponként zaklattatván" a saját gyülekezetének nehéz, talán 
válságos anyagi és egyéb természetű helyzete miatt, — avagy 
pedig csak az esetleges és pillanatnyi sikert és eredményt te
kintve, elveszítse szeme elől „az összes gyülekezetek", a közös
ség, az egész anyaszentegyház magasabb érdekeit.

Az említett esetek nem holmi, — mindenáron való — 
ellenzékieskedés. Nem. Hanem egyszerűen az egyetemesség 
magasabb eszméjének fájdalmas meghalványodása, kihalása a 
sokszor kétségtelenül nagyon kemény egyéni életharcban.

Sok gyülekezetünk nagyon hajlamos, hogy ebbe a hibába 
beleessék, — ha ugyan már benn nincs I Hogy általunk és 
rajtunk keresztül kigyógyulhasson e hibájából, nekünk lelki- 
pásztoroknak feltétlenül legyen hát „naponkénti zaklattatásunk 
az összes gyülekezetek gondja" miatt. Bizony, mindeneken 
kívül és felül való kötelességünk e z !

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.
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Tanulmányok.

Jézus hősiessége.
A keresztyénséggel nem szűnt meg a hősiesség a földön. 

Ellenkezőleg. Ez hirdeti igazán a valódi hősiességet, úgy hogy 
Jézus nélkül valódi hősiességről beszélni sem lehet. Ennek 
alapindoka pedig az Isten iránt való alázat, mely alázatos ön
odaadás azonban nem semmisíti meg, sőt ellenkezőleg fölemeli 
az emberi akaratot, és valódi lényegére irányítja annak elha
tározását.

Német evang. egyházi körökben — sajnos — ma sokan 
hangoztatják, hogy a pietista vágányokon eddigelé haladott 
német protestáns ima- és prédikációs irodalom egy túlságosan 
türelmes és alázatos üdvözítőnek hódolt és ezzel elnyomta az 
evangélium igazi hősi vonásait. Pedig hát igazán a krisztusi hit 
„hitünk és életünk hősies alakja/'

Ami közelebbről Jézus Krisztus megváltó személyiségét 
illeti, úgy természetes emberi értelmünkre nézve az minden
esetre titokzatos valami. Értjük azon az ellentétességet, sőt 
bizonyos fokig ellentmondást az ő isteni fensége és a betegeken 
és bűnösökön teljesített szolgálata között; röviden: az ellent
mondást az ő hősiessége és szolgáló szeretete között. A régi 
„Heliand“ próbálta meg Jézus alakjában összeegyeztetni a ke- 
resztyénséget a germánsággal, amidőn benne, a „leghatalmasabb 
emberben" egyrészt az uralkodót s a hőst, s másrészt az alá
zatos szolgát dicsőítette, aki ellenségeit is szereti s gyilkosának 
is megbocsát. Erről már Scherer művészettörténetiró is megálla
pította, hogy a keresztyénség s a germánság hőseinek erkölcsi 
ideáljai között olyan űr tátong, amelyet a világnak semmiféle 
művészete áthidalni nem képes. Az evangéliumoknak egyik 
legnagyobb titka az, hogy Jézus az ő messiási méltóságát és 
istenfiúságát inkább el-, mint leleplezi s épen nem kérkedik 
azzal, hogy az Isten dolgait éli és cselekszi. A germán hősi 
világgal szemben a mi keresztyén vallásos erkölcsi érdekünk 
inkább az, hogy tisztán lássuk az ő istenfiúságát és őt „Isten 
hősének“ ismerjük.

Jézus mindenesetre hős volt, de nem a pogány hősiesség 
értelmében. Nem önmagában és önmagáért él, hanem egészen 
egy az ő mennyei atyjával. Ez az ősker. krisztológiai dogmának, 
az ú. n. „homuziának" mélyebb értelme és jelentősége. Cselekvő 
élete csupa önodaadás és szolgálat, mely le tudott szállani egé
szen a kereszthalálig. Hősiessége még odaadó szolgálatában is 
nem le- és megaláz, hanem ellenkezőleg fölemel és megszentel, 
ő  személyesíti meg azt a  valódi hősiességet, amely előtt el kell 
némulnia a világ minden hősiességének.
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De vannak Jézus életének olyan vonásai is, amelyek a  
természetes ember hősies felfogásának is megfelelnek. A mai 
ú. n. „német keresztyének" gondolnak azokra, amidőn hangoz
tatják, hogy nem a tűrő és szenvedő, hanem az erős és férfias 
üdvözítőt kell hirdetnünk. Luther is arra gondol, amidőn diadal
énekében biztatóan zengi: „Es streit’t für uns dér rechte Marin : 
de küzd értünk a hős vezér." Korbáccsal űzte el az Atyja házát 
megszentségtelenítő kufárokat, álnok képmutatóknak nevezte az. 
írástudókat és a farizeusokat és Kajafással és Pilátussal is fér
fiasán és hősiesen szembeszállott. S ha a középkorban a bete
geken és gyengéken való szolgálat hősiességet jelentett, úgy 
Jézus még emelte azt a sátánnal és a démonok minden fajtá
jával vívott nagy és diadalmas küzdelmeiben. Pedig tudjuk, 
hogy a pogány hősök és istenek nem bírták leküzdeni az ellen
séges hatalmakat, míg a hős Jézus előtt, mint a, kisértés törté
nete is mutatja, meghajolni voltak kénytelenek. És Jézus szen
vedésében, a passió különböző stációiban is sok a hősi vonás, 
de hősiessége itt is távol van a sztoikus „ataraxia" önös nyu
galmától. így a „Heliand" is János evangéliuma alapján Jézus 
szenvedésében és halálában látja az ő megdicsőítését és fel- 
magasztalását. Még porkolábjai is meghökkentek az ő fensége 
előtt golgothai útjában.

Ezek után kérdjük, mi hát Jézus Krisztus megváltói szemé
lyiségének, hősies és áldozatos élet- és jellemképének jellegzetes 
alapvonása ? Néhány vonással megrajzoljuk a követkézőkben:

Ez az alapvonás az üdvözítőnek ama kijelentésében gyö
kerezik, amely szerint nála nem emberi értelemben vett hősies
ségről, hanem az ő segítő, mentő és védő isteni akaratának 
megváltói munkásságáról van szó. Az isteni könyörülő szeretet 
az ő megváltói személyiségének a ható ereje. Égő vággyal 
fordul a betegek és szenvedők felé, kiknek testi és lelki szen
vedéseit szinte önmagán érzi, és ebben az értelemben „a világ 
bűnét hordozza" egészen a keresztfáig, sőt azon érette meg is 
halt. Ez az égő szeretet a szegények, nyomorultak, betegek és 
bűnösök iránt Jézusnál szinte szükségszerű valami. Megtestesí
tője könyörülő isteni atyai szívének, amelynek erejében hirdette, 
hogy „jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtattak és meg- 
terheltettek stb.“

Melegen égő szeretet és szánakozás tehát semmiesetre 
sem gyenge szeretet. Legkevésbé vonatkozik az Jézus szemé
lyiségére. Ha a hősiesség nem is forrásszerű ereje és indító oka 
az ő cselekvő életének, úgy mindenesetre annak szükségszerű 
kisérő jelensége, ami a világ ellentálló gonosz hatalmaiban ta
lálja magyarázati alapját, amelyek erejük teljességének tudatára 
épen a Jézusban jutottak el. Az ő megjelenése hívta ki a sátánt 
a maga hatalmának és erejének nyilvánítására, amelynek me
részségével magát Jézust is megkísérteni és hűtlenségre csábí
tani igyekezett, s általában a bűnösök ellentállása a keresztfa 
halálában érte el tetőpontját. Csak a keresztfa mutatta meg,.
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hogy mire képes a világ bűne. De ahol a bűn a leghatalma
sabbnak látszott, ott még hatalmasabbá lett az Isten kegyelme, 
így hát a kereszthalál nyilvánvalóvá tette, de egyúttal meg is 
Ítélte a bűnt a maga borzalmas valóságában. ítélet és kegyelem 
Jézus személyiségében együvé tartozik. Itt az ő küzdelme egye
dülálló hősiesség az emberiség történetében. Halála a kereszt
fán az isteni kijelentésnek legnagyobb titka, egyedül álló para
doxonja, amelyet teljes valójában megérteni az emberi ész és 
élet nem képes, de ez egyúttal Jézus hősiességének legmaga
sabb kijelentése és megnyilvánulása. Hű maradt mennyei aty
jához és önmagához egészen haláláig, amivel a tisztán emberi 
hősiességnek összes vonásait és akadályait így oldotta meg, 
hogy bűn önfeláldozás és önérvényesülés, passzív szenvedés 
és aktív akaratélet egy és ugyanaz. Hősiessége Istenből és 
Istenért való, s így nem természetes emberi értelemben vett 
hősiesség, bár a mi személyiségünk teljességére is vezető erő 
és hatalom.

Nem az evangélium oka annak, hogy a hitnek heroizmusa 
sohasem a tömeg, hanem mindig csak egyes kiválóbb szemé
lyiségek dolga és tulajdona, az az olyan keresztyéneké, akik 
olyanok, amilyeneknek kell lenniök. De ebben az is foglaltatik, 
hogy keresztyén létünk és egész valónk utolsó alapja nem is 
a hősi akarat, bár az azzal való élésünk közvetlenül és szük
ségképen függ össze keresztyén életünkkel. Luther volt az igazi 
német evangéliumi hős, ki fölvette a harcot kora összes isten
ellenes áramlataival és a világ sötét ördögeivel és démonaival. 
Hősi küzdelem az igaz keresztyén ember egész élete, s a ke
resztyén életnek, mint „nemes harc“-nak a minősítése végig 
vonul az egész új szövetségen, főleg Pál apostol Írásaiban s 
élet- s jellemképében. Ez a versenyező „futás“ mint szükség- 
szerű hősiesség szolgál az új szövetségben is saját bűnünk 
elleni küzdelmünknek és mindannak, ami egyéni és társas kö
zösségi életünkben bennünket feltartóztat és elnyomva hátráltat, 
— mai elesettségünkben is gonosz világunkban bennünket 
figyelmeztetve Dürer ama hiterős képére, amelynek cím e: lovag, 
halál és ördög. Ez volt a reformációnak, főleg hithősének Lut
hernek is állandó életelve, kinek hite folytonos mozgásban és 
cselekvő életben való hit és küzdelem volt reformátori pályája 
egész életvonalán.

Istenre való rendeltetésünk és az ő szent akarata és tör
vénye által való megkötöttségünk tudata, vagyis az a gondolat, 
hogy minden erőnk és bátorságunk Istennek ingyen való ke
gyelmi ajándéka, sem mond ellen hitünk hősies magatartásának. 
Isten műve mi bennünk az akarás és annak valósulása, ami 
nem zárja ki, sőt inkább magában foglalja személyes akarat
elhatározásunk cselekvőségét. Az evangélium a legharsányabb 
szabadságüzenet, de egyúttal a legkomolyabb isteni nevelő és 
fegyelmező erő. A keresztyén ember életében eggyéolvad az 
isteni mindenhatóság a személyes szabadsággal, amint Luther
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is mondotta, hogy a kér. ember szabad ura és mégis szolgája 
minden dolognak. Istennek reánk való hatása nem akadályozza, 
hanem ellenkezőleg megindítja, megszenteli és fokozza az em
beri akarat- és élettevékenységet. Általa való meghatározottsá
gunkban törekszünk biztosan és sikeresen a kitűzött célok felé. 
És ez nem pietista quietizmus, hanem Eucken-féle aktív idealiz
mus, mely gondolat alaptónusa úgy Goethe Faust-jának, mint 
a mi Madách-unk Ember Tragédiájának is egyszersmind.

Találóan mondja Heinzelmann: törekedve fáradnunk, hogy 
megváltassunk — ez a vallásnak helytelen törvényszerű felfo
gása és értelmezése; minden törekvéstől megváltva lennünk 
— ez a  vallásnak helytelen misztikus felfogása s végül meg
váltva lennünk a legmagasabb törekvésre — ez a vallásnak 
igaz keresztyén értelmezése. E helyzetünkben nemcsak a hősies 
cselekvő életben való szabadság lehetősége, hanem annak 
szükségessége is foglaltatik. Minden életünk a Krisztusban s a 
vele és érte való hiterős küzdelemnek az élete most és minden
koron. „Kövessetek engem!" — mondja Jézus az ő híveinek. 
Mi megtagadunk minden Isten nélküli hősiességet, ha még olyan 
fényes volna is, de felhasználunk minden természetes emberi 
hősiességet a hit javára, mely annak tartalmat és célt kölcsönöz. 
Győzelmes pajzsunk pedig Krisztus hősiessége, mert Luther 
szerint is „önerőnkből mit sem tehetünk.”

Az emberi hősiesség önmagában véve nem lehet emberi 
életünk egyetlen motívuma. S a hatalom és dacos emberiség 
imádása és szolgálata sem a legfőbb emberi valóság. A vér
fürdő Attila várában és Hagen meg Kriemhilda boszűja a Nie- 
belungok Énekében is igazolja állításunkat és azt a tényt, hogy 
az Isten nélküli pogány germán és más nemzeti hősiesség vagy 
egyoldalú faji elmélet bűnös valami és nem a szószékre való.

Dr. Szlávik Mátyás.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Kell-e Jézus. . .  ?
Advent I. vas.

Máté 21, 1 - 9 .

Ezt a Szentigét az egyházi esztendő kezdetére rendelte az 
Egyház. Virágvasárnapra tette akkor, amikor még husvéttal 
kezdte az egyházi évet, most pedig, amikor karácsonnyal kezdi, 
ádvent első vasárnapjára is. Formájában és tartalmában ugyan
azt a történetet mondja el. Ugyanarról az örvendező, pálmaágat 
szakgató, hozsánnázó szent városról beszél ma, mint virágvasár
nap. És mégis egészen más érzelmeket ébreszt a lelkűnkben 
ma, mint virágvasárnap. Virágvasárnap ott bujkál a sorok között 
a nagyhét minden fájdalma és szenvedése. Terhes felhők gyü
lekeznek a napsütés mögött s a hozsánnázó sokaság felett fel- 
sötétlik a golgothai kereszt. Ma csupa öröm, csupa reménység. 
Olyan, mint a csendes nyári este csillagos ege, amikor egy 
tenyérnyi felhő sem zavarja a felséges firmamentumot. Kevés 
olyan zavartalan örömünk van, mint az ádvent öröme.

Persze csak azoknak, akik tudnak örülni az ádventnek. 
Azoknak, akik ennek a küzdelmes életnek minden gyötrő szür
kesége mellett is meglátják az ádvent nagyszerűségét. Bizony, 
elismerem, nem könnyű dolog ez. Nem könnyű dolog örülni ma, 
amikor ez az összekuszált élet annyi szomorúságra tanít és 
annyi csalódásról beszél. Nem könnyű dolog felfelé tekinteni, 
mikor ez az élet súlyos, nagy akadályokat rak a lábunk elé itt 
alant. Koplalva, dideregve, rongyoskodva és a holnap remény
telenségében nehéz örülni és Krisztust várni. Nehéz elhinni, 
hogy „nálam nélkül semmit sem cselekedhettek", mikor olyan 
sokan nagyon is sokat cselekesznek Jézus nélkül és nagyon 
is boldogulnak Jézus nélkül. Ádvent értékét és értelmét mégis 
az határozza meg, vagy az dönti el, hogy kell-e nekünk egyálta
lában Jézus?

Sokan már régen leszámoltak vele. Számukra nem ütötte 
meg a mértéket. Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 
Nem tett kenyeret az asztalukra, mikor éheztek, nem adott új 
ruhát a rongyos helyett és nem szerzett állást nékik, mikor 
munkanélkülivé lettek. Nem jött el a betegágy mellé, mikor 
olyan nagyon hívták és nem tett csodát a koporsó mellett, mi
kor olyan nagyon várták. Ezek számára ezért marad szürke 
hétköznapok sora az ádvent. Sokak számára kellemetlen teher 
csupán Jézus és vallása. Féltik tőle apró kis örömeiket. Szeretik 
az életet, ezt a sok-sok örömöt kínáló világot, szegény kis éle
tük bűnös mámorát s félnek, hogy mindezt fel kell áldozniok, 
ha egyszer belép életükbe Az, Akit ők csak töviskoszorúsan 
tudnak elképzelni, aki az ő szemükben az örömtelenség és a
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világfájdalom élő szimbóluma. Sokak számára érthetetlen, meg
foghatatlan Jézus. Tanítását is, személyét is, áldozatát is szeret
nék az álmok országába utalni. Sokak előtt nem élő hatalom, 
hanem csak a múltnak itt tartott emléke, aki egyáltalában nem 
képes rá, hogy ennek a világnak az arculatát és a lelkületét 
megváltoztassa. És — sajnos — ez nem is olyan nagy hazug
ság, mint amilyennek az első pillanatban látszik. Csakhogy nem 
Jézuson múlik. Mert ki beszél itt Jézusról és ki az, aki a temp
lomon kívül élő hatalomnak tartja? Ez a világ számol a pén
zével és az értékpapírjaival, a börzéivel és a mulatóival, a piaci 
áralakulással és a háborúival, gazdasági rendszerekkel és gyil
kos fegyverekkel, de Jézus előtt becsapja a templomkaput, hogy 
kellemetlen követeléseivel meg ne zavarhassa nagy gonddal 
felépített társadalmi rendjét.

Csakhogy Jézust nem lehet büntetlenül kihagyni a számí
tásból. Úgy látszik, mégis csak igaza volt, amikor azt mondta, 
hogy „nálam nélkül semmit sem cselekedhettek". Mi áltatjuk 
magunkat az emberi szellem nagyságával. Büszkén mutatunk 
rá alkotásainkra, gépeinkre, ágyúinkra, mérges gázainkra, sok 
verejtékkel megépített kultúránkra. De ha igazságosak akarunk 
lenni, be kell vallanunk, hogy geniális alkotásainkból mindig 
hiányzik valami, ami az igazi boldogság eszközévé tehetné őket. 
Ezt a hiányzó valamit keresi, kutaija a háború utáni emberiség 
minden konferenciájával, szerződésével, paktumával és ezt a 
hiányzó valamit keresi 17 év óta az egész világpolitika. Mi pe
dig ezt a hiányzó valamit kínáljuk, prédikáljuk, ajánljuk ennek 
a hánykolódó, küzködő világnak minden kínálkozó alkalommal, 
amikor csak elmondhatjuk: Jézust keressétek meg, mert Ő hi
ányzik! Advent küszöbén most megint csak Jézus áldott neve 
hangzik a világ szószékein. Megint csak Reá mutat kinyújtott 
kezünk, mert hisszük, tudjuk, hogy Benne és Általa nyerjük 
meg életünk hiányzó boldogságát.

Vannak kérdések, amiket rideg törvénnyel és paragrafusok
kal megoldani nem lehet. Ilyen a mi korunknak homloktérben 
álló nagy kérdése, a szociális kérdés is. Aligha van a világnak 
most nagyobb és égetőbb kérdése, mint a szociális kérdés. Azok 
a törvények, melyeket a világ parlamentjei mostanában hoznak, 
közvetve, vagy közvetlenül mind ezt az égető kérdést akarják 
megoldani. Mindenki érzi, hogy a nyugalomnak és a boldogság
nak előfeltétele ennek a kérdésnek a megoldása. Ha ennek a 
kérdésnek a megoldásából kihagyom Jézust, akkor odajutok, 
ahol most van a világ. Zsebkérdéssé lesz. Szembekerül egymás
sal az állam és a társadalom. Ott törvényeket hoznak és a tör
vények végrehajtására nagy apparátust létesítenek, itt zúgolódva 
vetik oda a kirótt néhány fillért s aztán kiírják az ajtajukra, 
hogy „koldulok ne zaklassanak, mert inségadómat megfizettem". 
Végnélküli hajsza indul meg. Ott azt is keresik adótárgynak, 
ami nincs, itt azt is elakarják titkolni, ami van. Szembekerül 
egymással a munkás és a munkaadó is. Amaz dolgozik úgy és
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annyit, amennyi elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy el ne 
bocsássák, mert hiszen csak úgy és csak annyit fizetnek neki, 
amennyi elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a munkát be 
ne szüntessék. Hát mondjátok meg, nem ez az élet igaz tükre 
máma? De micsoda más lehetne a mi életünk, ha krisztusi 
szellemben próbálnánk megoldani ezt a nagy kérdést. Az Úr 
Jézus Krisztus nem a zseb, hanem a szív kérdésévé tette a 
szociális kérdést. Felállította azt a felséges tételt, hogy mi egy 
Atyának a gyermekei, egymásnak tehát testvérei vagyunk. Ta
nításának egész szellemét általhatotta az ember testvér szerete- 
tének a gondolata. Ő az, aki először és egyedül helyesen érté
kelte az embert, amikor megtanított bennünket rá, hogy „sok 
verebecskénél drágább" az ember Isten előtt Nemcsak az, aki 
fényes ruhába öltözve dúskál a földi javakban, hanem az a 
Lázár is, aki rongyokká szakadozott ruhában morzsákat koldul 
ura ajtajában, És ő az, aki először és helyesen értékelte a va
gyont. „A vagyon nem a mienk, de nem is mindenkié, amint 
a kommunisták tanítják, hanem az Istené". Ez a világ egy nagy 
tárház, ahová Isten leteszi gazdag ajándékait. Az egyik ház 
nagyobb, oda többet elhelyez azért, hogy onnan több kiosztas- 
sék. A másokon segítés nem a zseb, hanem a szív kérdése. 
Öt árpakenyerecskéből és néhány halacskából azért tudott Ő 
ezreket megelégíteni, mert nem azt kérdezte, hogy „mi ez ennyi 
embernek", hanem azt mondta, hogy szánakozik a sokaságon. 
Óh testvéreim, micsoda más lehetne itt az élet, ha azok, akik
nek túl sokat adott az Isten, nem a tengerbe sülyesztenék „ár- 
szabályozás okából" Isten ajándékait, nem zúgolódva fizetnék 
a rájuk kirótt alamizsnát, nem azt számítgatnák mindig minden
ben, hogy mennyi a profit, hanem megszánnák azt a sok-sok 
éhes, didergő, rongyos kis kölyket, aki csak a nevét ismeri a 
húsnak és a fehér kenyérnek, de nem az izét. Micsoda más 
lehetne itt az élet, ha a szívünk nyílnék meg egyszer és nem 
a pénztárcánkat kellene a törvény paragrafusaival nyitogatni. 
De a mi szívünket, azt a mi hét lakattal lezárt szívünket nem 
tudja megnyitni más, csak az az imádandó krisztusi szeretet, 
amely az ókor emberének szeretetet egyáltalában nem ismerő 
szívét is képes volt megnyitni és a szeretet szociálizmusával 
megtölteni. Ez a szeretet meg is fogja nyitni, csak ne intézzük 
el mindig, most is azzal a gondolattal, hogy nem egyébb ez, 
mint egy szép álom. Az a római patrícius talán mosolygott, 
mikor arról beszéltek előtte, hogy tanulja meg embernek tartani 
és szeretni a rabszolgáját. De megtanulta. Lehet, hogy mosolyog 
rajtunk, krisztusi szeretetet követelőkön is a szeretet parancsa 
előtt elzárkózó lelketlen tőke, Krisztus zászlaja alatt győzni kell 
a szeretetnek. Csakhogy ehhez az kell, hogy élő Úr lehessen itt 
az ádventi Király. Nem a templomokban csupán, nemcsak a szó
széken, hanem a szívekben is, az enyémben is, meg a tiedben is.

Ugyanilyen törvénnyel és paragrafusokkal meg nem old
ható kérdése a világnak a békesség is. Mindegy, hogy a világ-



10

békére gondolok-e, vagy az emberi szív békességére. Paragra
fusokkal egyik sem oldható meg. A paragrafusok csődjét éppen* 
a világ mostani állapota igazolja. Valahol építettek egy nagy 
palotát. Márványlépcsőibe, falfestményeibe, díszes bútoraiba sok
sok milliót beleöltek. Hizeleg magának abban a gondolatban, 
hogy a béke palotája. Hogyne, hiszen a béke érdekében hoznak 
ott törvényeket, készítenek és hagynak jóvá szerződéseket. De 
amíg a béke érdekében hozott határozatokat írják ott a kattogó 
írógépek, gépfegyverek kattognak, ágyuk dörögnek másutt s ha 
a halálhörgés eljuthatha addig, munkájuk csődjébe beleőrülné
nek talán a békepalota urai. Ez az egész világ minden nyomorú
ságával azt nyögi és sóhajtja, hogy „fegyver által kell elpusztul
nia annak, aki fegyvert fog“ és mégis valami könnyed fölénnyel 
tér napirendre afölött a jézusi igazság fölött, hogy „fegyver 
által kell elpusztulnia annak, aki fegyvert fog“. Pedig ennek a 
világnak Jézus szellemére van szüksége, ha igazi békességet 
akar. Az Úr Jézus Krisztus fanatikusa a békességnek. Azért élt, 
azért tanított és azért halt meg, hogy nekünk békességünk le
gyen. Nincs olyan áldozat, amit képes ne lett volna meghozni 
a békességért. Előbbre helyezi a békességet az áldozatnál és 
két mértföldnyi útra is hajlandó elmenni azzal, aki egy mért- 
földnyire akarja kényszeríteni, csakhogy a viszálykodást elke
rülje. Ezt, ezt kellene megtanulnia ennek a világnak. Azt, hogy 
a békességért tűrni és szenvedni és áldozatot is kell hozni sok
szor. Erre soha, senki más nem fogja megtanítani ezt a viszály- 
kodó, békétlenkedő világot, mint az a Jézus, aki életét is fel
áldozta a keresztfán a mi békességünkért.

De kell Jézus nekünk azért is, mert Ő segít el bennünket 
az Istennel való békességre, tehát üdvösségünkre is. Mert a 
törvény itt is csődöt mondott. Az Ószövetség a törvény súlya 
alatt nyögő óember reménytelen küzdelme a bűnnel, az Újszö
vetség pedig a Krisztusban megváltott új ember diadala a bűn 
felett. Az Ószövetség az Istennel örök harcban álló, az Újszövet
ség pedig az Istennel megbékélt ember története. Az Istennel 
való megbékélés Jézus nélkül el nem képzelhető. Sok mindent 
megtehetünk, de bűneinket meg nem történtté nem tehetjük. 
Pedig a bűn az oka, hogy nincsen békességünk Istennel. Ha a 
bűnt kitörölhetnénk az életünkből, akkor eltűnnék a bennünket 
Istentől elválasztó szakadék is. Nem is volt hiány az ilyen irá
nyú kisérletezésekben. Az ember, mióta csak él ezen a világon^ 
mindig szabadulni akart bűneitől. Áldozatot mutatott be, kínozta 
a testét, imádkozott és böjtölt, másokat hivott segítségül, de 
hiába, érezte, hogy mindez nem segít. A távoli Indiában egy 
előkelő pogány férfin bűnei miatt nyugtalanság vett erőt. Taná
csot kérni, vigaszt keresni elmegy egy budhista paphoz, aki azt 
mondja neki: „Eredj el és mosakodjál meg a szent Gangesz 
vizében". Megteszi, de nyugtalansága, lelki gyötrődése még 
egyre tart. Ekkor azt ajánlja neki a pap, hogy zarándokoljon 
el egy 150 órányira fekvő budha templomhoz. Szót fogad, de
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megint csak bűneinek a kínzó súlyával tér vissza. Esdve könyö
rög a papnak, hogy szabadítsa meg gyötrelmeitől. „Jó, meglesz*,. 
— válaszolja az. „Fogj 10 erős szeget, verd bele a sarudba, 
aztán végy egy nehéz követ a válladra, ne törődj semmi fájda
lommal, tégy meg 50 órányi utat*. Az ember erre is vállalkozik. 
Lábait keresztül lyukgatják a szegek és elönti a vér; de nem 
gondol vele. Csak megy abban a reményben, hogy megtalálja 
az áhított békét, nyugalmat. 20 órai vánszorgás után egy falu 
szélén összerogyik. Nem bírja tovább. Úgy érzi, úgy gondolja, 
itt a vég. Ekkor a közelében egy csapat ember gyülekezik. Egy 
idegen férfi kezd hozzájuk szólani. Jézusról, az Isten bárányáról 
beszél, aki a világ bűneit hordozta s aki vérével tisztára mos 
minden bűntől. Felfigyel a szegény pogány, az idegen szavait 
epedő, szomjas lélekkel szívja magába. Majd felkiált: „Ez az, 
aki segíthet rajtam, akit én keresek; Benne akarok hinni*. S 
a szükséges előkészítés után megkeresztelkedik és megkönnyeb
bült nyugodt lélekkel tér vissza.

Ki tudná felmérni ma már. mit jelent az, hogy Jézus meg
tanította bizni a bűnös embert? Ki tudná felmérni, mit jelent 
az, hogy Általa szerető és kegyelmes Istent tanulhattunk meg
ismerni. Szerető Istent, akinek fáj a mi tévelygésünk és kegyel
mes Istent, aki „nem akarja a bűnös elvesztét, hanem azt akarja,, 
hogy megtérjen és éljen*. Hol van a világnak minden Ígérete 
a tékozló fiú, az elveszett drachma és a bűnös asszony történe
tének felséges Ígérete mellett? De ki tudná felmérni, mit jelent 
a bűnös ember számára Isten kegyelme mellett az Úr Jézus 
Krisztus golgothai áldozata. Az a kihulló drága vér, amely lehe
tővé teszi a lehetetlent, fehérre mossa a mi bűnös szívünket. 
Gondoljatok valami igen merészet és nagyot, álmodjatok valami 
igen szépet és boldogítót s akkor talán megközelítitek a bűnei
től szabadulni akaró és az üdvössége után sóvárgó embernek 
azt a földöntúli boldogságát, amelyet Jézus bűntörlő áldozata 
egyedül adhat neki.

Kell-e hát nekünk Jézus? Kell-e a szeretet, kell-e a bé
kesség és kell-e az üdvösség? Ha kell, pedig kell, mert éppen 
ez hiányzik az életünkből és talán öntudatlanul is ezután szom- 
juhozik a lelkünk, akkor most, amikor mindig nagyobb lesz a 
testi és a lelki nyomorúságunk, most az utolsó órában, az új 
ádvent küszöbén ne csak a templomajtókat, hanem a szívünk 
ajtaját is nyissuk meg Előtte. Mert mi csak akkor leszünk, csak 
akkor lehetünk igazán boldogok, ha egyszer már nemcsak az 
ajkunk énekli, de szívünk minden dobbanása komoly és szent 
vágyódássá lesz az ádventi király, a szeretet, a békesség és az 
üdvösség Királya után. És nemcsak azért, hogy közénk jöjjön,, 
hanem azért, hogy köztünk is maradjon. Ámen.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.
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A második eljövetel.
Advent II. vas. (Vázlatosan.)

Luk. 21, 25 -36 .

Az elmúlt egyházi év második fele csak 23 szentháromság 
utáni vasárnapból állt. így nem kerülhetett sor azokra a 23. 
vasárnap után jövő evangéliumi és epistolai textusokra, melyek 
az utolsó időkre vonatkozó dolgokról, a világ megítéléséről, az 
élők és holtak feltámadásáról és az Úr elé állításáról szólnak.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha nem futotta az egy
házi év vasárnapjaiból ezekre a textusokra, akkor tegyük félre 
ezeket az igéket és gondolatokat más esztendőkre. — Nem. — 
A perikópa rendszer textusai évről-évre kell, hogy elvonuljanak 
mondanivalóikkal előttünk, ha nem szószéki igehirdetésben, ak
kor az otthoni csendes perceink alatt.

Hogy azonban az utolsó dolgokról szóló keresztyén tanítás 
ne hiányozzék egy egyházi esztendőből sem, bölcsen szerkesz
tette meg Isten lelke az egyházi év texlusbeosztását. Nemcsak 
az évzáró igék, hanem az új év kezdők közé is ékelődött ha
sonló tartalmú textus s ez a fenti ádv. 2. vnp.-jára eső.

Az ádvent boldog karácsonyvárásának gondolatai és han
gulata kezdetén, az ádventnyitó igék után mindjárt erős vissza- 
ütéssel megzendül a szívet tőrként áltaiható örökké mennydörgő 
szó: „Az ég és a föld elmúlnak.. „ . . .  és akkor meglátják az 
embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőség
gel", amikor a semmiből teremtett világ semmivé lesz.

A fenti igék figyelmeztetnek arra a megszívlelendő körül
ményre, hogy az első ádvent: eljövetel. Isten szeretetének és 
kegyelmének a legmagasabb fokú megnyilatkozása már meg
történt, a világ életében most már csak az ítélet eljövetele kö
vetkezhet. — Aztán különbség is van az első ádvent szelíden 
zörgető Jézusa és a második eljövetel, az Ítélet Krisztusa, Bírája 
között. — Akinek szíve nem indul meg az első eljövetel Jézu
sának nagy szeretetére, majd megindul akkor és meg is olvad, 
ha majd megindul alatta a föld és fölötte megrendülnek az egek 
erősségei.

Lássuk mai igehirdetésünk során
1. a második eljövetelre figyelmeztető, látható jeleket,
2. az eljövetel félelmetes és örvendetes igazságát és
3. az eljövetelre való készülést.
1. A világ végének tudata nemcsak a hívők, de a hitetle

nek világában is ismeretes. Még a hitetlen tudomány is számol 
azzal az eshetőséggel, hogy egyszer a nap is és így a földünk 
is kihűl. Meghal rajta minden élet. Az „Ember Tragédiája" fa
lanszter jelenete is ezen épül fel. Földünk északi és déli sar
kain, az örök hó és jég hazájában, sok jelét találták annak, 
hogy ott is gazdag növényi és állati élet volt régesrégen.

Ez az egyik véglete a pusztulásnak.
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A másik pedig, amelyről a Biblia több helye tesz említést,
I. Kor. 3, 13; II. Péter 3, 7. a tűz által való világpusztulás. 
Ismeretes, hogy földünk magva tüzes, cseppfolyós lávatömeg 
lehet, amelynek lehűlt, megszilárdult rétege ez a mi földfelüle
tünk. De gyakran töri át a föld kérgét a belsejében forrongó 
láva egy-egy tűzhányó kitörésekor. A földrengések, tengerren
gések mind a föld mélyén működó rettenetes, tüzes erők meg
mozdulásai. A világteremtő Isten épen napjainkban igen gyakran 
és érthetően adja tudtunkra megrendítő elemi csapásokban, hogy 
ez a világ nem fog örökké állani, hogy egyszer a most vidé
kenként dúló és rettenetes nyomokat hagyó tornádók, ciklonok,, 
földrengések méreteikben s kiterjedésükben annyira meg fognak 
növekedni, hogy az írás mai szavai: 25., 26. versek teljesedésbe 
mennek. Ekkor a mi földünk darabjai is olyan futó meteorokká 
válnak a világűrben, mint amilyenek most az augusztusi éjsza
kákat teszik oly titokzatosan és félelmetesen látványossá. — A 
29—31. versek is a szemmellátható jelekre vonatkoznak.

2. Félelmetes igazsága is van ennek a napnak. „Akkor 
meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben hatalommal és 
nagy dicsőséggel.* Ezt a nagy világpusztulást még retteneteseb
bé és félelmetesebbé teszi a hitetlenek számára az a körülmény, 
hogy amikor az ő világuk. — melyhez úgy ragaszkodtak, hogy 
a Teremtöjét és Megváltóját is megtagadták, — füstté, köddé, 
párává válik, ugyanakkor valósággá lesz a hívő lelkek imádsá
gának vágya, tárgya: az Isten országa, amit ők addig túlfűtött 
fantáziájú, beteges rajongású emberek agyszüleményének, ko
moly szót sem érdemlő képzelgésének tartottak. Akik számára- 
csak félelmetes igazsága lesz e napnak, azokat a II. Tim. 3, 
1—7. írja le. Ezen a napon a balga gazdagok, a pénzszerető 
farizeusok, örökségen veszekedő atyafiak, a rozsda, moly és a 
tolvajok számára is gyűjtők, a hűtlen sáfárok világa ég meg 
mindazzal, amit kincsnek tartottak. Jak. 5, 1. skk.

a) örvendetes igazsága lesz ennek a napnak azok számára, 
akik erős hittel és szívvel látták szinte a láthatatlant. Zsid. 11, 
27. — Ekkor következik be a reménylett dolgok valósága. Zsid.
II, 1. — Igazolást nyernek Istentől azok, akik nem láttak és 
mégis hittek, Ján. 20, 29; akkor látni fogják azokat, amiket 
szem nem látott és hallani, amiket fül nem hallott, amiket az 
Isten az őt és nem a világot szeretőknek készített. I. Kor. 2,9;  
I. Ján. 2, 15—17. — Ezen a napon lesz teljes azok boldogsága, 
akikről Máté 5, 1—12. szól. — Ezeknek szól a mai igék örven
detes biztatása: „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek 
fel és emeljétek fel a ti tejeteket; mert elközelget a ti vált- 
ságtok".

Az első keresztyének számára, nagy szenvedéseik közt, 
nem is volt kedvesebb gondolat, mint a második eljövetel, a 
világ megítélésének gondolata és Ígérete. Hősiességük, önmeg
tagadásuk csodás példái ebből a hitből nőttek ki. Nagyon ko
molyan vették az evangélium eme versének szavait: „Bizony
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mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem 
mindezek meglesznek."

Hogy ezen igék nem teljesedtek be annak a nemzedéknek 
életében, ez nem Jézusnak, hanem az akkori nemzedéknek 
tévedése. Jézus nem a világ végére vonatkoztatta ezen szavait, 
hanem Izráel népének megítélésére, amely Kr. u. 70-ben be is 
következett. Különben is Izr. megítéléséről beszél a mai evang. 
igék elölt. Másrészt a világ végének időpontja felől kijelentette 
Máté 24, 36-ban, hogy a világ megítélésének napjáról és órájá
ról ő sem tud, csak az Atya egyedül. Csak annyit jelzett, hogy 
az is ép oly meglepetésszerüleg jön a hitetlenekre, az előjeleket 
komolyan nem vevőkre, mint az özönvíz és Sodorna Gomora 
pusztulása. Máté 24, 37-38 . Luk. 17, 28—30. és a mai evang. 
35. verse.

3. A mi keresztyénségünk életében valahogy elsikkadt, 
legalább is nem domborodik ki egészen a második eljövetel 
bibliai és evangéliumi gondolata. Csak egyes szekták fekszenek 
rá túlzott egyoldalúsággal az írás eme helyeire. Pedig, ha vala
mikor, úgy épen ezekben az egész világra ránehezedő apoka
liptikus időkben volna a legnagyobb szükség ezen krisztusi igék 
hirdetésére. Mert soha sem volt ez a mi földünk, világunk oly 
egyetemesen és általánosan áthatva az emberi nem közös bű
neitől és azok következményeitől, mint ma. Mint ahogy a ten
gerből vett egy cseppnyi vízben benne van az óceán képe, ép 
úgy egy ország és nép baját vizsgálva az egész világ bajának 
képét láthatjuk. A világválság gondolata és érzése is egyete
messé lett a mi korunkban.

A második eljövetelre való készülésben is különböznek a 
hitetlenek és hívők.

A hitetlenek készülődését a Biblia is megörökíti. I. Thess. 
3. és I. Kor. 15, 32 ben. Az egyik részük minden kedvét elveszti 
a munkához. Tétlen rezignációba sűlyed és így megnehezíti 
embertársainak a sorsát. Nyűgévé és terhévé lesz a társadalom
nak. Ezért jelenti ki Pál az ilyeneknek, hogy, aki nem dolgozik, 
ne is egyék.

A másik csoportbeliek azok, akik még utoljára nagy mohón 
nekiesnek az élet örömei élvezésének, mondván: „együnk, 
igyunk, holnap úgy is meghalunk®. „Ma még piros élet, holnap 
sötét álom. . .  “ mondja az egyik közismert katonanóta.

Mikor a hallei üstökös megjelenéséből a világ végére kö
vetkeztettek egyesek, sőt a világ végének napját is megjelölték, 
— akkor úgy megteltek a nagyvárosi mulatók, hogy soha se 
jobban.

Épen ezt az emberi bűnt szem előtt tartva szólnak hozzánk 
a mai ev. szavai a 34. és 36. versekben és épen a tobzódástól 
és a részegség okozta mámortól óvnak, amelyek megnehezítik 
az ember szívét és eltompítják az Ítélőképességét. I. Péter 4, 7. 
épen a mértékletességet és józanságot ajánlja, hogy imádkoz
hassunk, vagyis, hogy az Istennel való kapcsolatunkat el ne 
veszítsük.
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Minden időben kell vigyáznunk az idők jeleire és Isten 
akaratára, hogy megértsük, mit kívánnak tőlünk. A vigyázás pe
dig csak akkor igazi, ha a vigyázó imádkozik is. Jézus e kettőt 
együtt ajánlja épen a legjobbszándékú híveinek Mté 26, 41-ben.

Azok számára nem rettenetesek a világ végének jelei, nem 
félelmetes a világ elmúlásának és az Ige megmaradásának igaz
sága, tehát a második eljövetel az Ítélet gondolata, akik az első 
eljövetelt, ádventet, a kegyelem megnyilatkozását komolyan 
veszik. Ezek lesznek azok, akik megállhatnak az embernek Fia 
-előtt a végítéletben is. Ámen.

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Csalódások.
Advent III. vas.

Máté 11, 2—10.
Advent a várakozás ideje, a várakozásnál pedig mindig 

megvan a csalódás lehetősége.
A felolvasott történetnek két olyan szereplője van, akik 

kölcsönösen csalódtak egymásban.
1. Jézus csalódott Keresztelő Jánosban. Az a János, aki 

Heródes börtönéből követeket küld Jézushoz azzal a kérdéssel: 
„Te vagy-e az eljövendő*, — egészen más ember, bűnösebb, 
rosszabb, kisebb ember, mint az a János, aki a Jordán folyó 
partján a megtérésről tartott prédikációkat. Az a János, akit a 
Jordán partján ismert meg Jézus, erős, kemény, gerinces ember 
volt. Nem volt nádszál, melyet a szél kénye-kedve szerint haj
togat. Nem nézte, melyik oldalon lehetne több hasznot húzni, 
nem nézte, melyik párton lehetne nagyobb hatalomhoz jutni. 
Kemény férfi volt, akit sem Ígéret, sem fenyegetés meg nem 
hajlíthatott. Még a király szemébe is meg merte mondani az 
igazságot. Ha ingadozott volna, ha engedményeket tett volna, 
könnyű, kényelmes életet élhetett volna, de ő nem engedett egy 
jottányit sem az igazságból. — És ime, mi történt? Keresztelő 
János ebben a történetben olyan, mint a nádszál. Kétség és 
remény között ingadozik. Nem tud teljes szívéből hinni és nem 
mer egészen felhagyni minden reménnyel. Elküldi követeit: 
„Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?"

Az a Jordán-parti János nem volt puha ruhába öltözködő, 
finomkodó ember. Nem volt simabeszédü. Nem volt az a típus, 
akire ma azt mondják, hogy jó diplomata. Nem tudta simán, 
fájdalom nélkül elmondani azt, amit akart. Nem tudta édességbe 
csomagolni a keserű orvosságot. Durván, keményen, csiszolat
lanul zuhognak ki belőle a fenyegető, vádoló szavak, mikor 
„mérges kígyók fajzatai“-nak nevezi kortársait. Senkit nem áltat 
hiú reménnyel, hanem kimondja, hogy a fejsze már a fák gyö
kereire vettetett. A gorombaságig őszinte János most finom,
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diplomatikus kérdéssel fordul Jézushoz. Nem akarja felégetni 
maga mögött a hidat. Nem szeretné Jézust megharagítani.

Az a Jordán-parti János próféta volt. Olyan, mint Ezsaiás, 
aki népének eleven, marcangoló lelkiismereteképpen járt itt a 
földön. Olyan, mint Jeremiás, akit égetett a csontjaiba rekesztett 
felülről való tűz. Hová lett ennek a fogságba vettetett Jánosnak 
a prófétasága? A prófétából kishitű ember lett.

Hová lett a hivatástudata? Jézus azt mondja róla, hogy 
prófétánál is nagyobb volt, amíg ő a Jordán partján prédikált, 
mert a Messiás útegyengetője volt. Nem önmagáért való ember, 
nem öncél, hanem csak eszköz, csak útmutató. Talán nagyon 
kicsinnyé tesszük őt, ha azt mondjuk róla, hogy hivatását akkor 
töltötte be, amikor feleslegessé vált. De mégis ezzel az ő kicsiny
ségével nőtt legnagyobbé a próféták között. Igaz, hogy csak 
kiáltó szó volt, amely úgy söpört végig a pusztán, mint a szá
mum szele, de a Krisztust kiáltotta. Igaz, hogy csak útjelző 
tábla volt a keresztúton, de a Krisztust kiáltotta. Igaz, hogy 
csak csákány volt, mely rázuhant a kemény kőszikla lelkekre, 
de a Krisztusnak akart útat egyengetni. Kürt volt, amely har- 
sonázta: jön az ádventi király. Tükör volt, mely messziről jött 
fénysugarat sugároztatott: az ádventi király dicsőségfényét. Mi
lyen boldogan, milyen öntudattal teljesítette hivatását. — És 
ime most a Krisztus útegyengetője a Krisztusban kételkedő 
ember lett.

Hová lett a bizonyságtétele? A Jordán partján élő hittel 
kiáltja: íme Istennek ama báránya..., most pedig csüggedten 
kérdi: te vagy-e az eljövendő?

Jézus nagyon csalódott Keresztelő Jánosban. Fájt néki, 
hogy Jánost is azok közé kell sorolnia, akik nem fogadták be 
az övéi közé érkező, testet öltött Igét. Fájt ez Jézusnak, de azért 
nem haragudott meg Jánosra. Két körülmény is mutatja ezt. 
Az egyik az, hogy nem utasítja el keményen János követeit — 
amint elutasította mindig azokat, akik jeleket kívántak tőle, — 
hanem felelt nékik, hogy meggyőzze Jánost. János iránti szere- 
tetének másik bizonysága az, hogy amikor a követek elmennek, 
azonnal mentegeti Jánost. Mintha csak azt mondaná tanítványai
nak : „Felejtsétek el ezt a jelenetet, amelynek most tanúi vol
tatok, és emlékezzetek a régi Jánosra, aki nem volt nádszál..., 
hanem prófétánál is nagyobb." Amikor felidézte a régi Jánost, 
már meg is bocsátott ennek az újarcú Jánosnak. Megbocsátott, 
mert megértette János csalódását.

2. Mert nemcsak Jézus csalódott Jánosban, hanem János 
is Jézusban.

János azt hitte, hogy ő, mint a Messiás diadalhirnöke, 
dicsőséges seregek élén fog majd bevonulni a felszebadított fő
városba. Álmodott nagyszerű küzdelmekről, amelyekben az új 
makkabeusi seregek megfutamítják a büszke római légiókat. 
Álmodott mámoros, zengő diadalünnepekröl, amikor virágok 
hullnak, kendők lobognak majd feléje. Álmodott aranytrónról,
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acélkardról.. és most ott ül a börtön kőpadján és kezén rab
lánc csörög.

János azt várta, hogy felragyog a Sión régi dicsősége és 
jönnek messziről a népek a Messiás trónja elé, hogy letegyék 
a fegyvert és a békesség vegye át uralmát az egész földön. . .  
és íme a nagy világosság helyett a börtön homályában,... halle- 
lujás sokaság helyett kínzó magányban kell búslakodnia.

János azt remélte, hogy a Messiás dicső király lesz, és 
íme most azt hallja, hogy a föld uralmának várományosa egy 
szegény vándor rabbi, aki nem vitézeket, fegyveres tömegeket, 
hanem egyszerű halászokat, vámszedőket, éhező ötezreket gyűjt 
magaköré, és valami gyermekes örömmel gyönyörködik a me
zők liliomában, és még a fejét sincs néki hová lehajtania.

János csalódott Jézusban, csalódott a jövőben. De milyen 
más az ő csalódása, mint Jézusé. Jézus több erőt, több hitet, 
több bizodalmát várt Jánostól és kapott gyengeséget, kételke
dést, bizalmatlanságot. János csalódásának pedig az az oka, 
hogy sokkal-sokkal többet kapott, mint amennyit várt, mint ameny- 
nyit valaha is remélni mert volna. János kisebb volt, mint 
amilyennek Jézus gondolta, Jézus sokkal nagyobb volt, mint ami
lyennek János várta. Jézus szeretető sokkal nagyobb volt annál, 
hogy megelégedjék azzal, hogy hősöket övezzen dicsőséggel; ez 
a szeretet lehajolt a vakokhoz, bénákhoz, poklosokhoz. Jézus
nak a hivatása nagyobb volt annál, hogy új csatatereket töltsön 
meg halottakkal; ő feltámasztotta a halottakat. Az ő hivatása 
nem egy népnek, hanem minden népnek a megmentése volt, 
nem a római iga alól, nem a rabszolga-béklyóból, hanem a bűn 
láncaiból. Jézus nem földi kenyeret, nem bibor bársony ruhát, 
nem földi országot kinált, hanem igét, a lélek ruháját, a meny- 
nyek országát.

Az volt János tragédiája, hogy nem értette meg: Jézus 
közelében, Isten országában csak egyetlen csalódás érheti az 
embert, az, hogy többet kap, mint amennyit remél.

3. Végül, testvérem, szeretnék még rólad is beszélni. Hi
szen úgy érzed úgy-e, hogy a történetben szereplő két csalódott 
ember mellé oda kell sorozni téged is harmadiknak. Hiszen 
ahányszor hallottad ezt a szót, hogy csalódás, úgy-e mindig 
magadra gondoltál?

Szeretnéd elmondani, hogy téged nagyon becsapott az élet. 
Elindultál szép reményekkel, gyönyörű álmokkal, ragyogó ter
vekkel, és mindebből nem maradt más. mint a csalódás, a fel
ébredés keserű szájíze. Vártál valamit olyan riadt, szenvedélyes 
várakozással, ahogy az édesanya várja fronton küzdő fiát, ahogy 
a halász hitvese várja a messzi kéklő tengeren küszködő fér
j é t . . .  és nem kaptál semmit. Kifosztott, legázolt, megcsalt téged 
az élet.

Szeretnéd elmondani azt is, hogy csalódtál a keresztyén- 
ségben. Úgy hiszed, kétezer év után igazán joggal vártad, hogy 
eljöjjön a békesség és boldogság kora a világra, és mégis há
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borúkról, hadi készülődésekről, munkanélküli milliókról, éhen- 
pusztuló százezrekről hallasz és te magad is kénytelen vagy 
adóintésektől, fizetéscsökkentésektől, részletfizetési felszólítások
tól, búzaár alakulásoktól való nyomorult félelemben tengetni 
életedet.

Szerelnéd elmondani, hogy csalódtál Istenben is. Hányszor 
imádkoztál az utolsó falat kenyér felett, hogy holnap is legyen, 
mit adnod a gyermekednek; hányszor könyörögtél betegágy 
mellett, mikor közeledett a halál, hogy ne még, ne még. . .  és 
Isten nem hallgatott meg.

Testvérem, én nem kérdem most, hogy tebenned vájjon 
hányszor csalódott a világ: nemzeted, egyházad, hányszor csa
lódott Isten, amikor becsületes munkára, kiállásra, hitvallásra, 
bizalomra lett volna szükség, nem kérdem, de hirdetem neked 
is, hogy Isten országában, Jézus közelében csak egyetlen csa
lódás érhet: az, hogy többet kapsz, mint amennyit remélsz. 
Remélsz egészséget és nyersz lelki gyógyulást. Remélsz földi 
kincseket és nyersz lelki gazdagságot. Remélsz nyugodt, békés 
halált és nyersz boldog örökéletet.

Az egyik északi író elbeszélése egy vak leánykáról szól, 
aki szegény, koldus apjának rozzant viskójában lakik. Az apai 
szeretet elhiteti vele, hogy ők a világ leggazdagabb emberei: 
lakásuk olyan, mint a mesebeli tündérpalota, aranyból van a 
fala, csillogó gyémánt az ablaka. Egyszer aztán egy gonosz 
ember durvasága ráébreszti a kislányt a keserű, koldus való
ságra. A csalódás fájdalmát lehetetlen leírni. De egyszerre csak 
valami szép valóság csillog fel a leányka előtt, összeomlott 
álmainak romjai felett meglátja, hogy mennyire szereti őt az 
édesapja s ennek a szeretetnek a valósága ezerszeresen kárpó
tolja őt álmai világáért.

Áldott legyen minden csalódás, áldott legyen remények 
foszlása, álmok összeomlása, ha ráébreszt az álomnál is szebb 
valóságra: „Szeret engem az Isten." Ámen.

Keken András
hódmezővásárhelyi lelkész.

Karácsony küszöbén.
Advent IV. vas.

János 1, 19—28.
Karácsony tövében vagyunk. A szívek telve vannak foko

zódó várakozással, a kezek elfoglalva szorgos készülődésekkel. 
A mai vasárnapon, ádventi várakozás és karácsonyi készülő
dések közepette álljunk meg karácsony küszöbén és szenteljünk 
egy csendes órát a felolvasott evangéliomnak, ádvent negyedik 
vasárnapjára rendelt szentigének.

Kérdés, felhívás és bizonyságtétel hangzik felénk ez evan- 
géliomból.
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1. A jeruzsálemi főpapi tanács tudomást szerzett Keresz
telő János működéséről. Meghallotta, hogy a Jordán partján 
egy bizonyos János nevű ember él, tanít és keresztel; egy 
ember, akinek egyszerű életmódja és méltóságteljes viselkedése 
a prófétákra, azok között is leginkább Illésre emlékeztet; egy 
ember, akihez a nép nap nap után özönlik, hogy a keresztség- 
ben részesüljön. A főpapi tanácsban levő zsidók tehát bizonyos
ságot akarván e dolog felől tudni „papokat és Lévitákat küldöttek 
Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?“

Hogy Keresztelő Jánosra nézve e kérdés mily fontos volt, 
azt válaszából látjuk. Tudta, hogy a főpapok nem a nevére, 
vagy származására kiváncsiak, hanem arra, hogy mi a célja, 
mi a hivatása. Próféta akar-e lenni, vagy éppen a megígért 
Messiás? Ebben a tudatban adta meg válaszát Ézsaiás próféta 
szavaira hivatkozva: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában." Kiáltó 
szó, amely tiltakozva emeli fel hangját e világ romlott életmódja 
ellen; kiáltó szó, amit nem lehet elnémítani sem ígéretekkel 
sem fenyegetésekkel; kiáltó szó, amely bátran odakiáltja a fő
bűnösök felé: Ti mérges kígyóknak fajzatjai; kiáltó szó, amely 
még a fejedelem, Heródes előtt sem némul e l; kiáltó szó: a 
bűnös emberiség lelkiismeretének kiáltó szava. Ez akart lenni 
Keresztelő János; sem több, sem kevesebb.

Kicsoda vagy te ? Karácsony küszöbén tőled is megkérdezi 
ezt Isten lelke. Puha ruhába öltözött ember vagy-e, akinek 
nemcsak teste, de lelke is a puha kényelmet szereti? Ingadozó 
nádszál vagy-e, amit az emberek véleményének szele hol jobbra, 
hol balra hajtogat? Vagy te is kiáltó szó vagy-e e világ lelki 
pusztaságában? És ha igen, kinek szava, a felébredt lelkiisme
retnek, vagy a lelkiismeretet altató ördögnek szava-e? Mielőtt 
odatérdelnél a betlehemi jászol elé, karácsony küszöbén befelé 
néző szemmel adj választ Istennek e kérdésre : Kicsoda vagy te ?

2. A kérdés mellett felhívás is hangzik felénk: „Egyen
gessétek az Úrnak útját!" Ezsaiás próféta szavaival: „A pusz
tában készítsétek az Úrnak utát, ösvényt egyengessetek a kiet
lenben a mi Istenünknek 1“

Amint tudjuk, Keresztelő János korában pusztaság volt 
Izrael lelke és kietlen volt Isten választott népének élete, ebben 
a kietlen pusztaságban nem vezetett út Istenhez. A törvény 
külső, léleknélküli cselekedetei s ennek következménye, a kép- 
mutatás és önhittség áthatolhatatlan akadályt emelt ember és 
Isten közé. Ezeket az akadályokat kellett Keresztelő Jánosnak 
lerombolni, a népet bűnbánatra és megtérésre bírni, aminek 
külső jele volt a Jordánban való keresztelés. Mindezzel utat 
készített Keresztelő János annak, aki utána jött: Jézusnak.

„Készítsétek az Úrnak útját és egyengessétek az ő ös
vényét!" Ez a felhívás ma hozzák is szól és karácsony küszö
bén kétszeres erővel ragadja meg lelkünket. Gondoljunk csak 
arra, mennyi mindent készítenek az emberek karácsonyra ön
maguknak és mennyi áldozatot hoznak egymásnak. Ennek
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láttára jusson eszünkbe, hogy az Űr útját is készítenünk kell 
és annak érdekében is meg kell hoznunk az áldozatot.

3. Karácsony küszöbén Keresztelő János ajkáról bizony
ságtétel is hangzik felénk: „Ő az, aki utánam jő, aki előttem 
lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.“■ 

Ezzel Keresztelő János bizonyságot tett arról, aki, mint 
Istennek ama báránya elveszi a világ bűneit, aki előtt néki 
alább kellett szállnia, hogy az emelkedhessék. Keresztelő János 
egész élete, törhetetlen jelleme, Isten előtti alázatossága, vérta
núhalála a leggyönyörűbb bizonyságtétel volt.

Milyen áldott tanítása ez az evangéliomnak karácsony 
küszöbén 1 Tanítás különösen azok számára, akik karácsonykor 
maguknak gyújtanak gyertyát, akik saját magukat ünnepük, 
vagy ünnepeltetik és akik karácsonykor csak magukról szoktak 
bizonyságot tenni. Karácsony küszöbén szálljon vissza lelkünk 
Keresztelő Jánoshoz és tanuljunk meg tőle bizonyságot tenni 
Jézusról életünkkel és ha kell, halálunkkal.

„Ezek Bethabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János 
keresztel vala.“ Béthabara magyarul annyit jelent: átkelő hely; 
átkelő hely a Jordánon azoknak a karavánoknak részére, akik 
messze földről jövet egy-egy ilyen átkelő helynél bizonyára 
megpihentek és felüdülve folytatták útjukat. Karácsony küszöbén 
szolgáljon lelkünk számára ilyen átkelő, pihenő és felüdülő he
lyül Isten felolvasott szent igéje, amely az ádventi várakozásból 
átsegíti lelkünket a karácsony igéretföldjére. Ámen.

Győrffy Béla
felpéci lelkész.

Karácsony.
Lukács 2, 1—14.

Isten kegyelméből megint elérkezett karácsony szent ün
nepe. Hogyan illeszkedik bele az örömnek, a legnagyobb öröm
nek ez az ünnepe az örömtelenségnek, a boldogtalanságnak 
mostani nehéz napjaiba? Vagy talán te nem találod örömte- 
lennek s boldogtalannak a ránkvirradt napokat? Talán téged 
kielégítenek azok az örömök, azok a boldogságok, melyekre 
egyesek és egyesületek nap-nap után száz és ezerféle rendezés
sel utón-útfélen hívogatják, csalogatják az embereket? Talán te 
is azok közé tartozol, akik e hívásnak, csalogatásnak engedve, 
napestig űzik-hajtják az e világ nyújtotta silány örömöket, mint 
a gyermek a réten a tarka pillangót? Ha így van, akkor ne 
csodálkozz azon, hogy sivár és üres, elviselhetetlen és kétségbe- 
ejtően nehéz a te életed. Amit e világ nyújt, az nem igazi öröm, 
az nem igazi boldogság. E világ csak szodomaalmákat nyújt. 
Messziről azok szépek, fényesek, pirosak, de ha az ember ke
zébe fogja, porrá s hamuvá válnak. Mit is mond az énekköltű 
e világról? „Amit te adsz, nem élet, csak látszat, hiúság."
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Pedig az embernek életre, életkedvre, tiszta, nemes, szent 
örömre olyan szüksége van, mint a növénynek harmatra, nap
sugárra. Azt mondja a bűnbe, gyalázatba, vétekbe merült zsol
táríró : „Add vissza nékem a te szabaditásodnak Örömét és az 
engedelmesség leikével támogass engem." (51 zs. 14.) Én úgy 
látom, hogy ti ilyen tiszta, nemes, szent örömöt, ilyen napsuga
ras örömöt kerestek ma itt, hogy ti igazi életkedv után vágyód
tok s szívetek mélyén a bűnből, vétekből való szabadításnak 
öröme után sóhajtoztok. Amit kerestek, ami után vágyódtok s 
szívetek mélyén sóhajtoztok, megtaláljátok azt evangéliomi szent 
leckénkben.

Az a tiszta, nemes, szent öröm, az a napsugaras öröm, 
amit ti kerestek, az az életkedv, ami után ti vágyódtok, a bűnből, 
vétekből való szabadításnak öröme, ami után sóhajtoztok, itt van 
a mi evangéliomi szent leckénkben, az isteni izenetben, az angyali 
szózatban: „Ne féljetek; mert ime hirdetek néktek nagy örömöt, 
mely az egész népnek öröme lészen; mert született néktek ma a 
megtartó (ki az Úr Krisztus), a Dávid városában. Ez pedig néktek 
a jele: Találtok egy kis gyermeket bepólátva feküdni a jászolban

„Ne féljetek 1“ így köszönt ma az Úrnak angyala bennün
ket, akiknek élete csupa félelem és aggodalom, akik elmondhat
juk Pál apostollal: „Kívül harcaink, belül félelmink vágynak." 
(Kor. 11, 7. 5.)

Amióta az elbukott ember, ott az Éden kertjében, Isten 
szavának hallatára, így szólt: „A te szódat haliám és megfélem- 
lék" — azóta félelem és rettegés az osztályrésze minden bűnös 
embernek.

A hagyomány szerint Ádámnak a bűnbeesés után folyton 
folyvást ott csillogott szemében a könny. Hogy mi és mennyi 
igaz ebből a hagyományból, azt nem tudom, de igenis azt tu
dom, hogy Ádám fiainak s leányainak szeméből e siralomvölgy
ben a könny soha ki nem apad. Oh bizonyára mi is mindannyian 
bűneink súlya, Isten kezének csapása és különféle megpróbálta
tásai alatt, félelemmel és talán rettegéssel is, könnyes szemmel 

.és vérző szívvel jöttünk fel ma ide az Úr házába.
De im múljék el a mi félelmünk és rettegésünk, száradja

nak fel a mi könnyeink és szűnjék meg a mi szívünknek vér
zése, mert „megnyílt a mennynek ajtaja s leszállt az Isten an
gyala" s így biztat: „Ne féljetek, mert ime hirdetek néktek 
nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lészen, mert született 
néktek ma a megtartó (ki az Úr Krisztus), a Dávid városában." 
Ne féljünk, hanem örüljünk

„Öröme van szívemnek, leveti bánatát,
Mert teljes fényben látja feltűnni szép napját.
A nap, mely rám világol: Jézus üdvösségem,
S az öröm, mely boldogít: Égi örökségem.”

A régiek úgy beszélték, hogy a Sátán karácsonykor egy
szer a templomba ment és nagyon csodálkozott azon, hogy a 
dőre emberek oly kevéssé örülnek a karácsonyi örömhírnek.
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Ha a sátánéknak hirdetnének ilyet — így szólt — azok bizo
nyára ujjongnának örömükben.

Azért ujjongjunk, örüljünk. Örüljünk mindannyian, mert 
nékünk született a megtartó. Mindannyian örüljünk, azok is, — 
akiknek senki emberfia nem adott, nem küldölt ma karácsonyi 
ajándékot, akik ma itt állnak, mint az elmúlt napokban a kará
csonyi ajándékok kiosztásánál azok a szegény asszonyok s gyer
mekek, üres tarisznyával, mert kifelejtették őket a névsorból s 
akik a végén, mikor már minden elfogyott, sírva szólaltak meg: 
„hát én semmit sem kapok*, — azok is örüljenek. Mert Isten 
nem hagyta ki őket a névsorból. Isten megakarja tölteni mind
nyájunknak Krisztus után sóvárgó szívét — lelkét. Isten nem
csak a csillagoknak egén, hanem a kegyelemnek egén is feltá
masztja az ő napját a gonoszokra és a jókra s esőt, áldást ad 
az igazaknak és a hamisaknak s karácsonyi örömben részesít 
téged s engem is. Azért örüljünk mindnyájan. Isten azt izeni 
nékünk: „Született néktek ma a megtartó (ki az Úr Krisztus)*. 
Oh fogadjuk el az ajándékok ajándékát, az igazi karácsonyi 
ajándékot, melyhez képest a többi ajándék, ha még oly szép 
és még oly értékes is, csak árnyék; fogadjuk el a valóságot, 
a Krisztust. (Kol. 2, 17.)

Az Úr Jézus Krisztus — azt mondja az angyal — a meg
tartó, a megváltó, az üdvözítő, az emberi nyavalyáknak és 
nyomorúságoknak egyetlen orvosa. Ha valamikor, úgy most 
ellehet mondani, hogy a világ egy nagy kórház, sok benne a 
beteg, még több a baj, de egy az orvos. Ha valamikor, úgy 
most ellehet mondani, hogy az emberiség ebben a világban 
olyan, mint a szúrós csipkebokor közé belekeveredett szeren
csétlen bárány. Jézus Krisztus az, aki gyengéd szeretettel lehaj- 
lik utána s karjaiba veszi a pihegő bárányt. Jézus Krisztus az, 
aki szép piros vérével hófehérre mossa az emberiséget; fehér- 
lelkűvé, tetszetőssé teszi azt Isten s ember előtt.

De ne beszéljünk most a világról, az emberiségről, hanem 
beszéljünk magunkról, rólad, rólam. Nem tudom hallottál e már 
arról a csodálatos látomásról, amelyben egy kegyes lélek egy
szer részesült. Ez a kegyes lélek a tűz lángjától vörösre, pirosra 
festett kovácsműhelyt látott. A kovácsműhelyben az üllővas előtt 
egy tiszta fehér ruhába öltözött, bőrkötényecskével átkötött kis 
gyermek állt, aki apró kis kalapáccsal a kezében verte, verte 
a tüzes vasat. S amint így szüntelenül kalapált, a gyermekből 
ifjú, az ifjúból férfiú s a férfiúból aggastyán s a tiszta, fehér 
kis ruhából kormos, piszkos, fekete, gyűrött, szakadozott, ron
gyos ruha lett. Egyszercsak kiesett ebbe a fekete, rongyos ru
hába öltözött aggastyánnak kezéből a kalapács és meghalt. Amíg 
testét a sírba temették, lelke magával cipelve egész életének 
munkáját, egy nagy nehéz vasgerendát — az örökkévalóság 
kapuja elé érkezett. S képzeljétek csak el, mit csinált itt? A 
nagy nehéz vasgerendát elzáró reteszként oda erősítette a 
mennyország kapuja elé, mely így — bármennyire várta is —
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nem nyílt meg előtte. Ismered ezt az embert, aki a bölcsőtől a 
koporsóig dolgozva, izzadva, fáradva semmi egyebet nem — ha 
szabad e kifejezést használni — produkált, semmi egyebet nem 
csinált, mint egy óriási nehéz nagy vasgerendát, amely elzárja 
előle a mennyországot ? Te vagy ez az ember, s én vagyok ez 
az ember. S ez a vasgerenda, amivel magunk zárjuk el a meny
ország fényes kapuját, ami sok-sok bűnünk, amely nap-nap után 
szaporodik s nő s kimondhatatlanul nehéz súlyként nehezedik 
a mi szívünkre, lelkünkre. S egyedül az Úr Jézus Krisztus az, 
aki leveszi ezt a nehéz terhet szívünkről, lelkűnkről, aki eltörli 
a mi bűneinket, aki megnyitja előttünk a mennynek kapuját. 
Azért értsd meg, értsd meg az isteni izenetet, az angyali szó
zatot, a karácsonyi örömöt: „Ne féljetek; mert ime hirdetek 
néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen; mert 
született néktek ma a megtartó.*

A megtartó, a megváltó, az üdvözítő született. Ez történeti 
tény s ezen nem változtatnak azok sem, akik — mint néhány 
évtizeddel ezelőtt egyik híres professzor, Drews, tette — Jézus 
születését kétségbe vonják s Krisztus életét, alakját a legenda, 
a monda körébe utalják. S ezen történeti tény feletti bizonyos
ság a mi karácsonyi örömünk. Ahol ez a bizonyosság s ezen 
bizonyosság feletti öröm hiányzik, ott minden más karácsonyi 
örömnek az a sorsa, ami a karácsonyfának a sorsa. Hirtelen 
kigyulladt gyertyái elalszanak, ragyogása megszűnik, levelei 
lehullanak, tűzre kerül, porrá s hamuvá lesz. De ahol az a bizo
nyosság s ezen bizonyosság feletti öröm megvan, ott a nagy 
Széchenyivel nemcsak azt valljuk, hogy: „Keresztyénnek szü
letni tagadhatatlanul igen nagy szerencse és az egeknek külö
nösen szép ajándéka", hanem azt, hogy keresztyénnek születni 
a legnagyobb, az egyedüli szerencse s az egeknek legkiválóbb 
ajándéka.

De én úgy látom, hogy sokan nem becsülik meg ezt az 
egyedüli nagy szerencsét s nem élnek ezen legkiválóbb aján
dékkal, nem becsülik s nem keresik meg a Megtartót, a Meg
váltót, az Üdvözítőt. Azért a karácsonyi angyal ma szinte biztat, 
hogy keressük meg a Megtartót. Azt mondja a Dávid városa, 
a Betlehem felé induló pásztoroknak: „Ez pedig néktek a je le : 
„Találtok egy kis gyermeket bepólálva feküdni a jászolban."

Karácsonyt s Krisztus születését ma karácsonyfával szym- 
bolizáljuk, jelképezzük. De ez nem mindig volt így. Luther ide
jében még jászol volt a karácsonynak s Krisztus születésének 
a szymboluma, a jele. És sok keresztyén házban még ma is a 
karácsonyfa mellett s alatt, ott van a jászol, hogy emlékeztessen 
figyelmeztessen arra, hogy Jézus számára nem volt más hely 
a vendégfogadó házban, hogy „a rókáknak barlangjuk vagyon, 
az égi madaraknak fészkük; de az ember fiának nincsen, fejét 
holott lehajtsa." így volt 19 századdal ezelőtt s többé-kevésbbé 
így van ez ma is. A lapok azt írták s azt mondják, hogy az 
oroszországi bolsevisták, mint már több Ízben megpróbálták, ez
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alkalommal is megakarják próbálni s megakarják zavarni a 
rádiókba mondott Krisztusról szóló prédikációkat. Nem tudom, 
fog-e ez nékik sikerülni, nem tudom, eltudják-e nyomni zavaró 
jeleikkel a Krisztusról szóló igét, kitudják-e a karácsonyi öröm
hírt szorítani — hacsak néhány percre is — az étherből, a 
levegőégből. Tegnap este nem sikerült ez nékik. Tegnap este 
a bécsi leadóállomás 30. leginkább németországi templomtorony
nak gyönyörű szép karácsonyi harangszavát közvetítette. S 
mindannyian, akik azt hallgattuk, igazán épültünk a Krisztus 
születése napját beharangozó ezen az egész világon végigzúgó 
mennyei muzsikán. Hisszük, hogy ma sem sikerül a bolsevisták 
terve. De ha ez sikerülne is, ti megtaláltátok Krisztust a jászolban.

A mi egyszerű, dísznélküli evangélikus templomainkat ős
időktől fogva Krisztus jászolához szokták hasonlítani. Itt a mi 
templomunkban, itt a mi egyszerű igehirdetésünkben s a mi 
Krisztus rendelte módon kiszolgáltatott sakramentumainkban, 
itt találjuk szegényes emberi szóba és szolgálatba bepólálva a 
Krisztust. Itt hódolhatunk előtte, mint a betlehemi pásztorok. 
Itt zenghetünk dicséretet, mint a mennyei angyalok: „Dicsőség 
a magasságos mennyekben az Istennek! és e földön békesség, 
és az emberekhez jóakarat!" Itt adhatjuk át ajándékainkat néki, 
mint a napkeleti bölcsek.

Hoztál te ajándékot a Krisztusnak? Hieronymus egyházi 
atya élete nagy részét Betlehemben, Krisztus Urunk áldott szü
letése helyén töltötte. A jó öreg Hieronymus itt gyakran elbe
szélgetett magában s beszélgetett úgy, mintha a Krisztussal 
beszélgetne. — Egy Ízben így szólt: „Édes Jézusom — kell, 
hogy néked valami ajándékot adjak. Odaadom mind az én pén
zemet." Mire Jézusnak oly feleletét vélte hallani: „Add a te 
pénzedet a szegényeknek, azt olybá veszem, mintha nékem 
adtad volna." Hieronymus folytatta: „Azt örömest megteszem, 
de kell, hogy néked személyszerint is adjak valamit, különben 
meghasad a fájdalomtól az én szívem." Mire megint Krisztus 
azt mondá: „Ha már olyannyira akarsz nékem személy szerint 
is valamit adni, úgy add ide bűneidet, hadd hordozzam azokat 
egész a Golgotáig s hadd haljak meg azokért a keresztfán, hadd 
váltsalak meg téged." Mikor Hieronymus azt hallotta, elkezdett 
keservesen sírni, majd örömteljesen felkiáltani: „Oh, édes Jézu
som, vedd át azt, ami az enyém, az én sok bűneimet s add ide 
azt, ami a tied, a bünbocsánatot, váltságot s az örök üdvösséget".

Ily cserét kínál nékünk is a Krisztus. Oh, fogadjuk el azt. 
Rakjuk le itt a mi bűneinket s vigyük haza magunkkal a Krisz
tussal a földrejött bűnbánatot, váltságot s örök üdvösséget. S 
akkor minden örömtelenség s boldogtalanság közepette is a 
legnagyobb örömünnep lesz számunkra e szt. karácsony ünnepe. 
Ügy legyen! Úgy legyen! Ámen.
1932.
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A karácsony áldása.
Karácsony II. ünnepe.

Luk. 2, 15—20.
Karácsony ünnepének első és nagy napja, amelyet tegnap 

ünnepeltünk, feltárta előttünk a mennyei Atyának áldott aján
dékát. Amilyen nagy és felséges az Atya, olyan nagy és felséges 
az ő karácsonyi ajándéka is. A Fiú, az egyszülött, a szerelmes 
Fiú a mi karácsonyi ajándékunk, legalább is az a menyei Atyá
nak szándéka, sőt elvégezett akarata, hogy mi a Fiút elfogadjuk 
és szívünkbe befogadjuk. Nem elég tehát álmélkodni az Atyának 
csodás szeretetén, nem elég meghallani és meghallgatni a kará
csonyi üzenetet: „született néktek ma a Megtartó", hanem az 
szükséges, hogy megtegyük és elvégezzük, amit a karácsonyi 
esemény tőlünk megkövetel. Akik karácsonyt értek és kará
csonyt ünnepeltek, azokon az ünnep áldásának meg kell látszani 
és azokban az ünnep áldásának meg is kell maradni. Akik 
karácsonyt értek és karácsonyt ünnepeltek, azoknak méltóknak 
kell mutatkozniok a karácsonyi áldásra. Ezzel a követeléssel 
fordul hozzánk az ünnep mai, második napja.

Ha kérdezzük, hogy miként leszünk méltók az ünnep áldá
sára, vagyis miként felelünk meg annak a követelésnek, amelyet 
az ünnep velünk szemben támaszt, akkor egyszerűen a mai 
szent igéhez kell folyamodnunk. A bethlehemi pásztorok példája, 
amelyet a mai evangélium elénk tár, nyilván megmutatja, hogy 
mi a teendőnk. A pásztorokról azt halljuk, hogy ők keresték, 
hogy ők hirdették, hogy ők dicsőítették az Urat s ebben áll a 
mi feladatunk is. Akkor leszünk tehát méltók karácsony áldá
sára és akkor becsüljük meg kellőképpen a mennyei Atyának 
karácsonyi ajándékát, ha az Urat keressük, hirdetjük és dicsőítjük.

I. Keresni — óh mennyi mindent keres az ember élete 
folyamán. A keresés tulajdonképpen egész földi életünkön végig
húzódik, mert joggal mondhatjuk, hogy mi a bölcsőtől a kopor
sóig egyebet sem teszünk, mint mindig keresünk. A keresés 
tárgya, vagyis az, amit keresünk, változhatik ugyan és valóság
gal egyre változik is, de maga a keresés állandó. Már a gyermek 
is keres: keres örömöt, keres szórakozást, keres játékot és jóleső 
foglalkozást. Keres az ifjú i s : keres tudást, ismeretet, keresi az 
erő, a szépség, a gyönyörűség habzó serlegét. Keres a férfi i s : 
keres munkát, hivatást, rangot; keres elismerést, megbecsülést, 
sikert, boldogulást. Keres még az agg is, keres — ha egyebet 
nem! — nyugalmat, békességet, csendes pihenést. Ebben a ke
resésben mi is osztozunk. Bárkik és bármik vagyunk, bármilyen 
a korunk, hivatásunk, bármilyen a külső életsorsunk és a belső 
állapotunk: bizonyos, hogy egytől-egyig, hogy állandóan és buz
gón keresünk.

Keresünk, még pedig sok mindent keresünk, de vájjon 
keressük-e azt is, ami egyedül érdemli és egyedül hálálja meg 
a ráfordított fáradságot és gondot, keressük-e azt a „drága
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gyöngyöt", amely mindennél értékesebb, keressük-e az Isten 
országát? S ugyan keressük-e azt, akiben Isten országa testet 
öltött és valóság lett, keressük-e az Úr Jézus Krisztust?

Azok a pásztorok, akikről ünnepi szent igénk beszél, ke
resték az Urat. Mikor az angyalok eltávoztak tőlük, egymásra 
néztek és egymástól tudakolták, hogy ugyan mi most a teendőd 
S ime valamennyinek szívében és szemében egy kívánság égett: 
menjünk e l!, menjünk el mindnyájan, menjünk el egészen 
Bethlehemig és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett 
nékünk. Nem kételkednek abban, hogy valóban a magasságos 
Isten küldött üzenetet nékik. Nem kételkednek abban sem, hogy 
az üzenet hiteles, vagyis hogy az óhajtva várt Megtartó csak
ugyan megszületett. A pásztorok hisznek az Úrnak és hisznek 
— hisznek feltétlenül és teljes odaadással — a karácsonyi hir
detésnek, de éppen azért látni is akarják azt, amiről tudomást 
szereztek s aminek valóságáról teljes bizonyossággal meg vannak 
győződve. Nem a kételkedés, nem a hitetlenkedés, hanem a hit 
készteti indulásra őket. Felkerekednek tehát mindannyian s nem 
törődve az éjszaka sötétségével, az út bizonytalanságával, nem 
törődve nyájuk, vagyonuk sorsával sem, késedelem nélkül el
indulnak, hogy keressék és megkeressék, aki után szívok epedve 
vágyódik. Az angyal megmondotta nekik a jelet, amelyről rá
ismernek az ismeretlen Megtartóra: „bepólyálva íekszik a jászol
ban" s ők hisznek ennek a jelnek. Házról-házra, tanyáról tanyára 
járva keresik az újszülött kisdedet, keresik mindaddig, míg csak 
meg nem találják. Mert végül csakugyan megtalálják, amint írva 
van : „megtalálók Máriát és Józsefet és a kis gyermeket, ki a 
jászolban fekszik vala." Oh milyen boldogság rejlik ebben a 
szóban: „megtalálták"! Nincsen rettenetesebb és vigasztalanabb 
valami, mint az a tapasztalat: hiábavaló volt fáradságom, igye
kezetem, törekvésem és minden erőfeszítésem, de viszont nin
csen boldogítóbb és lelkesítőbb tapasztalat sem, mint az, hogy 
keresésünk eredményes lett, mert végezetül boldog megtalálásra 
segített! A bethlehemi pásztorok karácsony éjjelén együttesen 
és kivétel nélkül valamennyien érezték ezt a boldogságot, ami
kor abban a szegényes környezetben ráakadtak a keresett kis
dedre s amikor hódolva leborultak az újszülött előtt, akiben 
hitük tekintete — nem önkényesen, hanem isteni kijelentés és 
bizonyságtétel alapján! — a Megtartót látta. íme, hitöknek, 
buzgóságuknak és kitartásuknak bő és dicső jutalma le tt: meg
találták és színről-színre látták azt, akiben minden Ígéret és 
minden reménység beteljesedett!

Vajha a pásztorok nyomdokain járva, mi is keresnők a 
Krisztust! Avagy azt gondoljuk talán: nekünk már nem kell 
keresnünk őt, mert hiszen mi ismerjük, szeretjük, szolgáljuk és 
követjük őt, mert hiszen a mi életünk világoló napja és a mi 
lelkünk élete a Megtartó Krisztus!? Boldogok és áldottak va
gyunk, ha ez csakugyan igaz! De ha így volna is, akkor is 
szükséges, hogy újra meg újra, hogy egyre és buzgón keressük
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a Krisztust, keressük őt azért, hogy vele egyre teljesebben ösz- 
szeforrjunk. Amilyen bizonyos, hogy nincsen köztünk egy sem, 
aki tökéletes volna, olyan bizonyos az is, hogy valamennyien 
rászorulunk arra, hogy a Krisztust keressük és keresésünk 
eredményeképpen megtaláljuk. Óh keressük azért az Urat, ke
ressük ott, ahol megtalálható! Azok a pásztorok Bethlehemben, 
a jászolban és a pólyában találták meg őt, mi pedig megtaláljuk 
az igében és a szentségekben, megtaláljuk a hívő gyülekezetben, 
megtaláljuk egy-egy kegyes szív életében! Reánk nézve ezek 
jelentik Bethlehemet és a jászolt és a pólyát, ne vessük meg 
azért ezeket, mert nagy kincset rejtenek magukban: Krisztust, 
a Megtartót.

Keressetek, óh keressetek tehát! Keressétek jókor, keres
sétek mindig, keressétek mindnyájan a bethlehemi kisdedet! Ő 
mindenki számára született, tehát mindenkinek lehet, szabad és 
kell is őt keresni. Ne halogassátok a keresést, ne mondjátok: 
én még ráérek, ne mondjátok azt s e : nekem más dolgom van, 
én erre nem érek rá! Életetek Isten kezében, máról-holnapra 
szemfödél borulhat reátok s ugyan mi vár rátok, ha Jézust nem 
kerestétek és nem találtátok meg I ? Minden feladat között a 
legfontosabb feladat, hogy Jézust keressétek; ennek kedvéért 
el kell halasztani, sőt el kell mellőzni minden mást, mert mit 
használ valakinek, mit használ te neked és a tiéidnek, ha mind 
e világot megnyeritek, de telketeket elvesztitek? Pedig aki Jé
zust kereshette volna, de nem kereste, megtalálhatta volna, de 
nem találta meg, az bizonnyal elveszti a lelkét!

Keressétek, óh keressétek az Urat! Keressétek őt egyen
ként, de keressétek együttesen is ! Lám, azok a pásztorok együt
tesen keresték az ismeretlen kisdedet: egyik a másikat biztatta 
és serkentette: menjünk e l! — cselekedjetek így ti is. Kivált
képpen ti, akiket különös kapocs fűz egymáshoz, akik egy csa
lád kötelékébe tartoztok, akik egy hivatás szolgálatában állótok, 
akik egy úton egy közösségben jártok: hitvesek, testvérek, je
gyesek, barátok, hitfelek, honfitársak: serkentsétek egymást és 
segítsetek egymásnak, segítsetek egymásnak abban, hogy Jézust 
keresitek és hogy Jézust megtaláljátok! így lesztek méltók ka
rácsony áldására és így teljesítitek azt a követelést, amelyet az 
ünnep veletek szemben támaszt.

Keressétek az Urat, keressétek, míg meg nem találjátok. 
Ha pedig megtaláltátok, óh akkor hirdessétek őt.

II. Ezt cselekedték azok a bethlehemi pásztorok. Ünnepi 
szent igénk azt mondja róluk: „ezt látván, elhirdetik, ami nékik 
a gyermek felől mondatott vala“. Azt hiszem, ezen egyikünk 
sem csodálkozik, aminthogy nem is lehet ezen csodálkozni. Az 
lett volna csodálatos, ha a pásztorok elhallgatták és eltitkolták 
volna azt, amit hallottak, láttak, tapasztaltak. Hiszen csodálatos 
eseménynek voltak a tanúi és csodálatos, igazán kiváltságos 
tapasztalatban volt részük: hallották, hogy Megtartó született 
és ezt a Megtartót meg is látták. Hogyan lehetne arra gondolni.
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hogy a pásztorok minderről hallgattak?! Akit öröm ér, aki vá
ratlanul és érdemetlenül dús ajándékban részesül, nemde az 
beszél róla, sőt ha teheti, meg is mutatja a nyert ajándékot? 
Az emberi természetben gyökerezik, hogy az ember, még az 
egyébként zárkózott ember is, ilyenkor beszédes és közlékeny 
lesz. Akinek szíve tele van, annak ajka szóra nyílik, természetes 
tehát, hogy a bethlehemi pásztorok is szóltak. Nem várták meg, 
míg mások tudakolták tőlük, hogy ugyan mit kerestek éjnek 
éjszakáján az idegen házakban, hanem hirdették, amit hallottak 
és láttak. Boldog örömükben nem latolgatták, hogy vájjon má
sokat érdekel-e az ő hirdetésük és hogy azok a mások hitelt 
adnak-e az ő beszédüknek, vagy pedig esetleg gúnyt űznek 
belőlük is. Nem törődtek azzal sem, hogy mások örülnek-e a 
hirdetésnek, vagy pedig megrettennek, esetleg bosszankodnak 
miatta : ők tették azt, amire szívük kötelezte és ösztökélte őket: 
„elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala“.

A bethlehemi pásztorok voltak az elsők, akik a karácsonyi 
áldott eseményről értesültek, azért ők lettek ennek az esemény
nek első hírnökei. Isten különleges kegyelemben részesítette 
őket, amikor megjelentette és megmutatta nékik a Megtartót, 
azért ők hálásak is voltak ezért a kiváltságért. Hálájuk a hir
detés, a bizonyságtétel volt, az a hirnöki munka és szolgálat, 
amelyet önként és boldog örömmel végeztek. Nyomukba utóbb 
mások léptek: tanítványok, apostolok, hitvallók, vértanuk, böl
csek, művészek, fejedelmek s ezek mind-mind hirdették azt, akit 
kerestek és megtaláltak, hirdették a Megtartót, aki megtartója 
lett és megtartója volt az ő életüknek is. Hirdetésük nem ma
radt meddő. Eleinte ugyan, sőt még később is tiltakoztak ellene 
az emberek, nem egyszer erőszakkal is megpróbálták elnémítani 
a hirdetést, ámde az Úrnak karja hatalmasan cselekedett, porba 
döntötte azokat, akik ellene állottak a karácsonyi hirdetésnek 
és a karácsonyi kisdednek és sokan azok közül, akik hitetlenek, 
kételkedők és ellenséges indulatuak voltak, hitvallókká és bizony
ságtevőkké lettek. A hirdetés le- és meggyőzte őket, mert a hitből 
és meggyőződésből fakadó hirdetés diadalmas hatalom!

Nem kell-e felbuzdulnunk nékünk is arra, hogy hirdessük, 
amiről karácsony ünnepén meggyőződést szereztünk? Bizony 
kell! Rajta tehát, hirdessétek, hogy nékünk egy gyermek szüle
tett, aki békességünk és váltságunk, reménységünk és életünk. 
Természetesen csak az tud szólni, aki az Urat kereste és meg
találta. Személyes tapasztalat és közvetlen meggyőződés nélkül 
a hirdetés színtelen és erőtelen. De ha a hirdetés hitből fakad, 
akkor feltétlenül gyümölcsöt is terem. Megtörténhetik ugyan, 
hogy azok, akik a hirdetést hallják, hitetlenkednek és csodál
koznak. Megeshetik ugyan, hogy hirdetéseket szidalommal, vagy 
csúfolódással viszonozzák és kárhoztatva mondják néktek is 
As rólatok: Ugyan, hogyan lehet manapság ilyesmit hinni és 
hirdetni! — de ez ne tévesszen meg és ne kedvetlenítsen el. 
Amivel szívetek tele van, arról szóljatok bátran és lelkesen. Ha
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talán százan, vagy ezeren ócsárolnak és kinevetnek is, talán a 
100, talán az 1000 között akad legalább egy-egy, aki hisz és 
keres, aki szívébe fogadja és aki szívében forgatja a hirdetett 
igét. Meglehet ugyan, hogy nem sok olyan szív van, aminő volt 
Máriának szíve, akiről azt olvassuk: „Mária pedig mind ez igé
ket megtartja és szívében forgatja vala“, de ha nincsen is sok 
ilyen szív, egy néhány mégis csak találkozik s talán éppen ott 
és éppen akkor, ahol és amikor legkevésbbé várjuk. De ez az 
egynéhány szív is megéri, hogy hirdessük azt, amit tapasztal
tunk, hogy Megtartó született, aki az Úr Jézus Krisztus. Talán 
az örökkévalóságban hálálja majd nékünk egy-egy ilyen szív, 
hogy hirdettük néki a Krisztust, mert a mi hirdetésünk adott 
ösztönzést néki arra, hogy keressen és a mi hirdetésünk volt 
segítségére abban, hogy találjon, hogy megtalálja őt, az Urat!

Hirdessétek, óh hirdessétek azért az Urat, amint hirdették 
őt azok a pásztorok I De ne feledkezzetek meg arról sem, hogy 
a karácsonyi ajándékért hála és dicsőség illeti az ajándékozót r 
a felséges Istent, azért hát dicsérjétek és dicsőítsétek Őt!

III. A pásztorokról végezetül azt mondja szent igénk: „visz- 
szatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől,, 
amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott.* Ha min
ket öröm ér, ha boldogság tölti el szívünket és napsugár ara
nyozza be felettünk egünket, akkor mi sok mindenre gondolunk 
és sok mindent cselekszünk. Sok mindent, csak egyet nem, 
amit pedig nem volna szabad mellőznünk: nem dicsérjük és 
nem dicsőítjük az Istent. Az örömöt, az áldást, a sikert, a jó 
előmenetelt, a boldogságot úgy tekintjük, mint megérdemelt bért, 
mint jusst, amely bennünket megillet s eszünkbe sem jut, hogy 
mindez kegyelem, merő kegyelem. Mennyire másként cselekesz- 
nek azok a pásztorok. Ő róluk azt halljuk, hogy dicsérik és 
dicsőítik az Istent. Nem Máriát, nem Józsefet, nem az angyalt 
magasztalják, hanem Istent. Nem magukat tartják nagyra, amiért 
olyan kiváltságban részesültek, hogy karácsonyt értek, hanem 
nagynak és végtelennek tartják és vallják az isteni kegyelmet. 
Jól tudják, hogy a bethlehemi kisded Isten küldöttje és Isten 
ajándéka, azért néki áldoznak hálával és dicsőítéssel. Dicsérik 
és dicsőítik Istent ajkuk beszédével, szívük érzésével, de dicsérik 
őt életük formálásával is, mert bizonyosra kell vennünk, hogy 
a karácsonyi áldás életükben is tükröződik s ez a tükröződés 
magasztalása volt annak, aki nékik karácsonyt szerzett.

Nekünk is a felséges Istent kell dicsérnünk és dicsőítenünk. 
Őt kell dicsérnünk és dicsőítenünk kiváltképpen ma, karácsony 
ünnepén, amikor ki árad ránk ingyenvaló kegyelme. Ezen az 
ünnepen arról emlékezünk meg és arról győződünk meg, hogy 
Isten a legnagyobbat és a legjobbat, a legkedvesebbet és a 
legdrágábbat adta minekünk: a szerelmes egyszülött Fiút s eb
ben a fiúban önmagát, az ő irgalmas és jóságos atyai szívét. 
Dicsérjük és áldjuk őt ezért a drága ajándékért! Dicsérjük és 
áldjuk őt ma, de dicsérjük és áldjuk őt ezután is ! Dicsérjük és



áldjuk őt szóval, nyelvvel, zengedező énekkel, de dicsérjük és 
áldjuk őt cselekedettel és élettel is. Szívünk érzései, elménk 
gondolatai, ajkunk beszédei és életünk cselekedetei legyenek 
Isten szíve szerint valók. Isten a tökéletes szentség és Isten a 
teljes szeretet. Óh törekedjünk szent életre és munkálkodjunk 
szeretetben! Az ünnepek elmúlnak és mi visszatérünk a min
dennapi élet foglalatosságához, mint ahogyan azok a pásztorok 
is visszatértek a bethlehemi jászoltól. De amint náluk, bennük 
és rajtuk változás történt, úgy történjék változás nálunk és raj
tunk és bennünk is. Amit karácsonykor hallottunk és átéltünk, 
annak áldása és ereje mutatkozzék meg a mi életünkben. Foly
tassuk munkánkat, de folytassuk azt hívebben, buzgóbban és 
szívesebben, mint eddig, végezzük azt mások javára és a felsé
ges Isten dicsőségére. Életünk mutassa meg, hogy karácsonykor 
történt velünk valami, életünk mutassa meg, hogy Krisztus nem
csak értünk született meg, hanem megszületett bennünk is. 
Megszületett és növekszik bennünk, növekszik úgy, hogy egyre 
jobban megtapasztaljuk: „Élek immár nem én, hanem él ben
nem a Krisztus!®

Karácsony ünnepe követeléssel fordul hozzánk. Azt köve
teli, hogy legyünk méltók az ünnep áldására. Szent igénk sze
rint akkor leszünk erre méltók, ha keressük, ha hirdetjük és 
ha dicsőítjük az Urat. Az ige bizonyságtételét hallottuk. Tudjuk 
most már, hogy mi a teendőnk. Óh figyelmezzünk a mi Urunk 
szavára, aki azt mondja minekünk: ha ezeket tudjátok, boldogok 
lesztek, ha cselekszitek ezeket! Keresztyének, ünneplő gyüleke
zet, cselekedjük, óh cselekedjük hitből azokat, amiket tudunk. 
Ámen.

Balikó Lajos
tábori alesperes.

Kicsiny gyermek — nagyigényü Krisztus.
Karácsony u. vas.

Lukács 2, 33—40.

Nem messze vagyunk még Karácsonytól. Jézus, Akinek 
születéséről zengett akkor angyali ének, Akinek bölcsője előtt 
hódolt a világ, még Ő sincs messze a bölcsőtől. Kicsiny gyer
mek, Akit hat hetes korában édesanyja elvisz a jeruzsálemi 
templomba, hogy a törvény szerint bemutassa és érte áldozatot 
hozzon.

Anyja ölén szendereg, majd megmozdítja kis kezét, mintha 
jelezné, hogy most ébred fel édes álmodozásából. Tágranyilt 
szemekkel néz arra, aki föléje hajol, tekintetéből az ártatlan 
kisded jósága szór sugarakat, kis arcán a mosoly derűje fut 
végig, ajakán emberek előtt érthetetlen hangok röppennek el, 
amiket csak az angyalok tudnak megérteni. Kicsiny gyermek, 
amilyen sok száz és ezer vau a világon. És mégis nagyigényü 
Krisztus ott a jer.-i templomban is.

H0
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Jézus nem észrevétlen, nem megtűrt valaki akar lenni a 
világban. Jézus igényt tart a világra és uralmat akar gyakorolni 
a világban születése pillanatától kezdve. Ellentétnek látszik ez 
a gondolat, különösen, ha a külsőre nézünk. Egyszerű istálló 
a születési helye, szegényes jászol a bölcsője, amikor a leg
nyomorultabbnak is különb hely jut. És mégis. Mihelyt meg
született, felfigyeltette az embereket. Születését angyali üzenet 
által adja tudtára Isten az egész világnak. Kénytelenek rágon
dolni a népek. Nézzétek, hogy vonja maga köré az embereket. 
Jönnek a pásztorok és bölcsője köré helyezkedve leborulnak 
Előtte és imádják. Jönnek távol kelet királyai és kincseikkel 
ajándékozzák meg. Mindenki Hozzá jön, középpontja lesz az 
emberek érdeklődésének, áhítatának és imádatának. Hatása alá 
vesz mindenkit, aki a közelébe kerül és ez a hatás hullám- 
gyürüzésszerűen terjed az emberiség egyre szélesebb rétegein 
át. Édesanyja ölén pihenő szótlan kis gyermek és mégis hatása 
alatt tart embereket. Csak sírni, mosolyogni tudó kis gyermek 
és mégis igényttámasztó Krisztus, Aki tekintetével mondja: 
enyém vagy és én az urad, királyod, megváltód, az életed kö
zéppontja vagyok és akarok lenni! Igényt tartok rá d !

Kicsiny gyermek — nagyigényü Krisztus. A jer.-i temp
lomban jelenlevő kis gyülekezetnek a tagjai ilyennek látták. 
Az élet középpontjának, urának, királyának. Hogy ilyennek lát
ták, mutatja, hogy:

1. Ráirányul a csodálkozás. Jézus drága ajándék volt a 
világnak, legdrágább mégis a szülőnek volt. Mit láttak benne? 
Istennek nagy kegyelmét. Érezték, hogy Isten éppen Őáltala 
teszi nyilvánvalóvá ezt a kegyelmet. Szívüket eltöltötte az öröm. 
Nagyon boldogok voltak. Szent titkok kapui nyíltak meg előttük. 
Csodálat töltötte el a lelkűket. Ennyire szeret minket az Isten! 
Ilyen kegyelmes hozzánk az Isten, hogy Őt nekünk adta 1 Ő a 
csodálatuk tárgya.

Ha születésére gondolsz, találsz-e a magad számára valami 
csodálatosat abban ? Ha életed végigméred és elkárhozott voltod 
meglátod, ha átgondolod, hogy téged az Isten csak így tudott 
a kárhozattól megmenteni, hogy Jézust neked adja megváltóul, 
találsz-e abban valami csodálatosat, olyat, ami bámulatba ejt és 
álmélkodásra késztet téged? Érzed-e, mennyire szeret téged az 
Isten? A karácsonyfát csodáló gyermek szent megihletődésével 
tudsz-e nézni a legnagyobb ajándékra, Krisztusra? Ha igen, 
akkor máris a hatása alatt állasz s érzed, igényt tart rád. Kis 
gyermek még — és mégis igényttartó Krisztus számodra is!

2. Felőle hangzik a jövendölés. Simeon rátekint a gyer
mekre és prófétai lelke előtt titkok fátyola lebben fel. A gyer
mek jövőjét látja kibontakozni. Körvonalazódik előtte a sorsa, 
de az egész emberiség sorsa is. Ki lesz ez a kis gyermek és 
mi vár rá? Látja, hogy nő bele a teremtettség életébe, hogy 
nő föléje a világnak és hogy lesz bírája az emberiségnek. Látja 
isteni dolgokat hirdetni, látja, hogy hisznek sokan, látja, hogy
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botránkoznak meg Benne sokan. Látja, hogy esnek el Benne 
a hitetlenek és hogy támadnak fel a hívők. Látja, hogy viszi 
életét a keresztre váltságul és hogy hullatja ki vérét áldozatul 
a bűnökért.

Látod, ez a gyermek a te birád! Elesel-e Benne, vagy 
feltámadsz Általa? Nézz rá és hallgasd S. jövendölését felőle. 
Veled kapcsolatban mondja és emlékeztet arra, kicsoda lesz 
neked ez a gyermek. Érzed e, hogy mennyire igényt tart rád, 
középpontja lett életednek különösen e jövendölés által? Rajta 
fordul meg a sorsod: kárhozatod, vagy üdvözülésed, halálod, 
vagy életed. Hiszel-e Benne? Kis gyermek még — és mégis 
igény ttartó Krisztus rád nézve is.

3. Reá száll az áldás. Simeon ajakéról hangzik az áldás 
szava, aki egyike volt azoknak az ólestámentomi kegyeseknek, 
akik várták a váltságot. Lelke sóvárgással, vággyal volt tele, 
tekintetével a jövendőt kémlelte s a Szabadító érkezését figyelte. 
Isten kijelentette neki, hogy „addig halált nem lát, amig meg 
nem látja Urának a Krisztusát". 26. v. Minden reménykedés, 
várakozás és sóvárgás, ami az addig élt kegyesek lelkén átsu
hant, összesürítődött Simeon lelkében és amikor a jer-i temp
lomban meglátja Jézust anyjának ölén, karjaiba veszi, jövendői 
felőle és áldást mond rá. S megáldja a gyermeket. Akinek lá
tásában minden vágya beteljesedett. Jézust látni, Jézusra áldását 
adni — ezért, csak ezért érdemes volt élni!

A hajlotthátu, remegőajku, mosolygó Simeon karjaiban 
tartva a kisgyermeket rád néz és téged kérdez meg: van-e áldó 
szavad rá?  Ha rátekintesz, látod e, hogy minden reménységed 
Benne valósul meg, minden várakozásod Hozzá fűződik és Benne 
megy teljesedésbe ? Ha rátekintesz, érzed-e, hogy Ő a te sóvár
gásod, álmod hordozója, Ő a te boldogságod adója? Az Ő lá
tásáért és az Ő bírásáért érdemes egyedül élni.? Ha Ő nem 
lenne, ez az élet semmit sem érne. Ha Ő nem lenne, ez az 
élet pokol, gyötrelem lenne. Ha Ő nem lenne, jobb lenne neked 
sem élni! Ha mindezt érzed, óh akkor zendüljön szívedből 
ujjongó áldó szó e gyermek felé. Aki neked az életet, az üd
vösséget, a boldogságot hozza!

4. Érte száll Istenhez a hálaadás. Simeon és Anna lelkét 
eltöltő érzések közül a hála érzése a leghatalmasabb. Hálát az 
érez, aki érzi, hogy Istentől kapott valamit. S minél több az, 
annál nagyobb a hálája. Mit kapott S. és A. Istentől? Nem 
pillanatnyi örömöt, nem múló hangulatot, nem egy felejthetetlen 
emléket. Többet, sokkal többet ennél. A legnagyobbat, amit 
ember egyáltalában kaphat. Jézust, a , legnagyobb ajándékot 
kapták. Ezért hálájuk is a legnagyobb. Életük ettől kezdve nem 
más, mint kibeszélhetetlen nagy hálaadás.

Karácsonytól jövünk. A te utad is onnan vezet a bölcső 
mellől. Mit kaptál te az Istentől? Szeretném, ha azt éreznéd, 
hogy nagyon sokat kaptál, s ha megéreznéd ennek nyomán azt 
is, hogy nagy hálával tartozol az Istennek. Mit kaptál? Necsak
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az ünnepnapok szépségén merengjen el a lelked, necsak kará
csony meghitt hangulata töltse el a szívedet, érezd meg, hogy 
Isten többet adott ezeknél. A Fiát adta neked! Óh ha ezt érzed, 
ha a gyermek Jézust magadhoz ölelted és mosolygó arcába 
néztél, ha azt érezted, hogy Ő a tied és te az Övé vagy, akkor 
szívedből a hálaadás áldott éneke száll Isten felé, akkor egész 
életed nem lesz más, mint szent hálaadás. Neked Isten Fiában 
a legtöbbet adta, — lehet-e erre telkednek más viszhangja, mint 
a soha el nem múló hála?! Tudod, hogyan fejezheted ki ezt 
legszebben ? Ha életed átadod a kis gyermeknek. Ő a te életed 
nagy igénylője. Ő a te Krisztusod! Ámen.

Lukács István
kemeneshőgyészi lelkész.

Bölcs bucsuzkodás.
(Óév estére.)

Filippi III. 14.
Alig van nehezebb dolog ezen a világon, mint bölcsen 

búcsúzni tudni. Elbúcsúzni emberektől, dolgoktól, eseményektől, 
úgy, hogy ne maradjon utána a szívünkben bántó érzés, égető 
fájdalom, be nem heggedt seb, a lelkűnkben semmi diszharmó
nia. Akinek közülünk voltak emlékei, szívét valamikor hango
sabban dobogtatok és búcsút kellett mondani nekik, aki közü
lünk írt már olyan levelet, amely felől biztos volt, hogy az 
visszavonhatatlanul az utolsó, aki nézett már olyan hajó után, 
amelyen elment valaki, aki nem fog visszajönni soha többé, 
aki megfogta már valakinek a kezét abban a tudatban, hogy 
az nem fog többé az övébe simulni, az tudja, milyen emberi 
erőt meghaladó feladat ez. Aki közülünk volt már rabja bűnös 
szenvedélyeknek s talán most is az, aki hordozott, vagy hordoz 
bilincseket a szívén, gonosz szokások, nagy gyarlóságok bilin
cseit, nyög és sóhajtozik alattuk: Oh, én nyomorult ember, ki 
szabadít meg ? . . .  az tudja, hogy nincs nehezebb, mint búcsút 
mondani.

Testvéreim, mi most mindannyian búcsúzéban vagyunk. 
Ettől a nemsokára sírbahanyatló esztendőtől kell elköszönnünk. 
Lehetett jó barátunk, aki örömvirágos utakon vezetett, nagy 
jótevőnk, aki ezernyi áldással halmozott el, gonoszlelkü irigyünk, 
aki megsokalta azt a kevés csöndes boldogságot is, amelyik 
letarolt életmezőnkön még megmaradt nekünk, mindegy, most 
elköszön tőlünk és nekünk búcsúznunk kell. Hogyan tegyük 
ezt? Az igében a bucsuzás aranyszabályát hallottuk az imént 
a Krisztus nagy apostolától: „Én egyet cselekszem, azokat, amik 
hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, melyek előt
tem vannak, neki dőlve a célra török: az Isten Jézus Krisztus
ban adott mennyei elhívásának pályabérére."
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„Amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtem." Istenem, 
ha ez olyan könnyű volna, sóhajtanak föl a kálváriát járó 
embermilliók. A régi görögök mithoszaiban van szó a Lethe 
vizéről, amelynek az volt a csodálatos hatása, hogy, aki belőle 
csak egy kortyot is ivott, elfelejtett mindent, halottá vált szá
mára a múlt. Hosszú, szinte végeláthatatlan sorban elvonulnak 
előttem az esztendő szenvedői, betegei, csalódottjai, kereszthor
dozói. Ha volna ilyen mindent feledtető ital, hogy törnék magu
kat utána, hogy vásárolnák meg minden áron egyetlen egy 
cseppjét. — Oh, de nincsen, feledni egészen nem lehet. Ma az 
esztendő utolsó estéjén arra gondolok, hogy, amikor ennek az 
évnek útjára elindultunk, Isten mindnyájunk kezébe egy köny
vet adott. Tiszta fehér volt valamennyi lapja, éppen csak a 
címe volt meg: 1935. Háromszázhatvanöt lapját lassankint tele 
írtuk. Benne vannak sikereink és csalódásaink, fellángolásunk 
és elernyedésünk, jóravaló felbuzdulásunk és sok sok botlásunk, 
tévedésünk. Lapok, amelyeket örvendező szívvel írtunk és lapok, 
amelyeknek minden sorát könnyhullatással róttuk. Hát lehet 
tőlünk azt kivánni, hogy most az egész könyvet dobjuk félre, 
nem érdekel, semmi közünk hozzá? Ha akarnánk sem tudnánk 
így felejteni. Hiszen a gond, amely egy küzdelmes esztendő 
utján velünk járt, mint utas emberrel az árnyéka, itthagyta 
mementóit rajtunk: homlokunkon több a barázda, fejünkön több 
a fehéredő hajszál. Az álmokkal, miket eltemettünk, egész éle
tünk lett szegényebb, a bűnnek, melynek rabjaivá lettünk, itt 
vannak megmaradt sebhelyei, tévedéseink, botlásaink következ
ményei a lelkiismeret meg-megújuló vádjaiban mint gonosz 
kisértetek vissza-visszajárnak. Nem lehet egyszerűen elfelejteni 
azokat, amik hátunk mögött vannak. Bizonyos vonatkozásban 
nem is szabad. Van valami mély bölcseség abban, hogy az írás 
világából újból meg újból hangzik felénk Isten üzenete: „el ne 
felejtkezzél". . .  „megemlékezzél". Emlékeidben hordozd magad
dal a múltat, hiszen a jelen tanítómestere, a jövendő funda
mentuma, életet formáló és megszentelő igazságok gazdag erő
forrása az.

Az apostol is egészen sajátságosán felejtett. Nem úgy, 
hogy letörölt mindent addig való élete táblájáról, újrakezdett 
mindent, de úgy, hogy engedte, hadd halványodjanak el életé
nek lényegtelen eseményei: a napi küzdelmek, anyagi gondok. 
Hagyta, hadd mosódjanak el apró csalódások, tusakodások, felej- 
tődjenek el kapott sebek és hántások, de a múltból a jövendőbe 
csorbítatlanul hadd menjenek át a nagy tanulságok és nagy 
élmények: Isten kegyelmének és szeretetének bizonyságai. Háta 
mögött volt, de nem felejtette el, hogy a damaszkuszi utón 
találkozott a Krisztussal, hiszen Benne talált olyan életeszményt, 
hogy boldog rabszolgája lett mindörökre s olyan erőforrást, 
hogy elmondhatta: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki en
gem megerősít".

Mi is így feledjünk. 365 napon át mennyien megbánthat
tak, ne emlékezzünk reá, ne fájjon a fullánkja! Mennyi gond



35

és keserűség emésztett, rakjuk le a határkőnél, ne cipeljük 
tovább! Mennyi csalódásban lehetett részünk, csitítsuk el belső 
lázadozásunkat, hogy tudjunk lelki elesettségünkből újra föl
kelni, száz leverettetés után is a hit szent naivságával új küz
delmekbe indulni. Feledjünk el gondot és örömöt, fájdalmat és 
boldogságot úgy, hogy a szívünkben, melyet Isten most átment 
az esztendők határán, ne maradjon más, mint egy hálálkodó 
szent vallomás!

Olvasom, hogy a múlt század ötvenes éveiben Hamburg 
egyik külvárosában ismeretlen okból kigyulladt a templom. Egy 
templom, amelyik sok egyeben kívül kedves volt a hívek ezrei
nek azért, mert tornyában messze híres harangjáték volt. Most 
égig csapódó füst és lángtenger gomolygott körülötte. Hatalmas 
recsegéssel égtek százados gerendái, pattogva hullottak le a 
paladarabok, nagy robajjal a kövezetre zuhant tetejéről az ara
nyozott kereszt, várni lehetett, hogy minden pillanatban össze
omlik az egész torony. Meg is indult s íme, csodák csodája, 
zuhanása közben még egyszer, utoljára megszólalt a harang
játék, fölcsendült az ének: Jer, dicsérjük Istent

Szívvel-szájjal lélekkel!

így feledjük mi is a múltat, így köszönjünk el a búcsúzni 
készülő esztendőtől. Nem tűz — nem lángtenger fogja meg
emészteni, hanem az idő, amelyik szülte. S ha majd éjfélkor 
emberi szemtől nem látottan összeomlik, ez szálljon utána, ez 
kisérje. Ne összeütődő poharak zenéje, ne a könnyelműség tet
tetett vidám kacagása, ne a bor-, vagy pezsgőözönbe fullasztott 
rekedt nótaszó, ne a sohse halunk meg hazug kurjantása, és 
sok más, aminek megemlítését nem bírja el ez a szent hely, 
hanem a hálaadás éneke: Jer dicsérjük Istent!

így feledjük legméltóbban azokat, amik hátunk mögött 
vannak, hogy azután nekidőlhessünk azoknak, amik előttünk 
vannak.

Amik elüttünk vannak. De hát mi van előttünk? A köd
bevesző, bizonytalan jövendő eltakarva a titkok fátyolával. Biz
tos, hogy fénylenek benne örömök, de sötétlenek bánatok is, 
mennek vonatok, melyek a boldogság állomásai felé röpítenek, 
de olyanok is, amelyek tragédiák felé száguldanak velünk. Mi 
van előttünk? Gondok hegyei, miket emberi bölcsesség és erő 
eddig nem tudott elhordani, egekig érőn most is itt magasod
nak, nyomorúságok völgyei, miket tiszteletreméltó jószándék és 
segítőkészség sem bírt betemetni, most is itt tátonganak, egy
házunk, népünk, világunk sok megoldatlan kínzó problémája. 
Lehet ennek a bizonytalanságnak nekidülni? A természeti em
ber bölcseségével soha! Abból annyira telik mindössze, hogy 
nyomorult koldusként egykedvűen várunk a jövendő kapujánál. 
Az legföljebb arra képesít, amint a régi pogány világ Iegjobb- 
jainál látjuk, hogy belsőleg fölvértezzük magunkat minden es
hetőség ellen. Tudjuk az örömöt fogadni úgy, hogy nem ver 
hangosabban a szívünk és tudjuk a legnagyobb szenvedést, a
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halált is elviselni szemrebbenés és arcizmunk egyetlen egy 
mozdulása nélkül.

Ki ne tudná, hogy alacsonyrendű életbölcseség ez, leg
jobb esetben a szótalan teherhordozás, a némán szenvedni 
tudás hősiessége. De nem az a bizakodó, aktiv hősiesség, amelyre- 
nekünk van szükségünk, amely minden kockázatával együtt 
vállalja a jövendőt. Kapujánál nem úgy akar állni, mint a nyo
morult, alamizsnát váró koldus, hanem mint a friss, felajzott 
izmú versenyfutó, akinek helyén van a szíve s most nekidül 
a kimért pályának, hogy így a diadal reményével törhessen a 
kitűzött célra. Ehhez azonban bizonyosság kell. Az a hitbeli 
bizonyosság, hogy előttünk nem a véletlenek világa van, nem 
a semmi, nem egy bekötött szemű zsarnok, a személytelen idő, 
de előttünk még a gomolygó ködben is a jövendők Ura és Ki
rálya, az Isten lakozik. Az Isten, aki emberi értelmet meghaladd 
bölcseséggel, szent programja szerint formál ember- és világ
sorsokat — az enyémet is, a tiédet is — és vezet, sokszor titok
zatos utakon, de győzedelmes célhoz. E nélkül a bizonyosság 
nélkül szánandó, nyomorúlt teremtése vagyok az Istennek, nád
szál, melyet ide-oda hajtogat hangulataim, érdekeim szele, egy 
darab deszka, melyet hány-vet az élet árja, lever a legkisebb 
szomorúság, elbusít a baj, a szenvedés, rettent a halál; ezzel 
vészben és viharban megálló, megpróbáltatásokkal dacoló, a 
jövendőt kivívó diadalmas hős. Nézzétek a hit hőseit. Mindnek 
ez a bizonyosság az ereje. Mózes elhagyja népével a szolgaság 
földjét, vezeti megígért új hazájába. Körülötte ezernyi külső 
veszedelem, népe keményszívű, hálátlan és lázadozó, ő mégis 
megy rendületjeniil előre, mert, mint az írás mondja: „látta a 
láthatatlant". Élő, érzékelhető valóság volt számára az Isten. 
Dávid ismerte a földi hatalom és dicsőség minden kiváltságos 
előnyét, de ismerte a bűn mardosásának gyötrelmeit, a szenve
dések tüzes kemencéjét, a halál árnyékának völgyét, megjárta 
őket mind győzelmesen, mert meggyőződése volt: Te Uram, 
mindenütt velem vagy. Krisztusnak azért volt kereszten, halálon 
és poklon diadalmas élete, mert Isten kezét fogva járta minden 
útját annyira, hogy elmondhatta: „Én és az Atya egy vagyunk". 
Az apostolt is a bizonyosságnak ez az ereje tartja: Én tudom, 
kiben hiszek. . .  Én megvagyok győződve, hogy sem élet, sem 
halál nem szakít el az Isten szerelmétől. Ezért és csakis ezért 
lúd nekidülni azoknak, amik előtte vannak, vállalja a jövendő 
minden munkáját abban a tudatban, hogy „nem levegőt vagdos", 
hanem Isten országát építi, mennyei elhívásának tesz eleget.

Bizonyosság, hogy az előttünk lévő dolgok mögött az Isten 
vár ránk, ez az egyetlen, ami arra képesít, hogy ne tétován 
kényszeredetten, de bizakodó örömmel menjünk a jövendő elébe. 
De honnan vegyük? Hadd emlékeztesselek arra, hogy mi kará
csonyt ünnepeltünk. Nem tudom, külsőleg milyen volt ez a ti 
karácsony tok, mennyi a csillogása, fénye és öröme. Annyit tudok 
csak, hogy áldását akkor hoztuk magunkkal, ha itt muzsikál
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szívünkben boldogító evangéliuma: hogy szeret bennünket az 
Isten. . .  abban a gyermekben atyánkká lett s ő vár minket túl 
az esztendő kapuján. Mert ezt tudjuk, azért nem aggaszt a múlt 
•és nem rémít a jövő. Esztendők határán, amikor itt zúgnak kö
rülöttünk az idő örvénylő vizei s megüli szívünket a múlandóság 
tudata, beléfogódzunk az örökkévalóba s úgy mondjuk:

„Hadd ölellek át erős sziklaszálam,
Te változatlan minden változásban !
Neved a nyert diadalom szavával 
Az elzúgó időbe hadd kiáltsam.
Mert mit szívemnek, ha Te vagy vezére,
Évek halása, évek születése.“

így búcsúzunk bölcsen. Felejtünk hálaadással, megyünk 
előre bízó hittel. Ámen.

Magócs Károly
püspöki m. lelkész.

Ki ez a gyermek?
Karácsony nyolcadán („újévkor").

Lukács II. 21.
Karácsony fényessége már kialvóban, a hétköznapok 

gondja-sötétje újra elhatalmasodóban és a lélek csendjébe máris 
belezajlik a világ lármája, hogy itt is, ott is megszólaltassa az 
igazi karácsonyi öröm nélkül maradiakban a kérdést: ki ez a 
gyermek? — S ekkor a régi egyházban nyolc napig ünnepelt 
karácsony utolsó napján még egyszer megszólal egyszerű, szinte 
jelentéktelennek látszó evangéliumunkban a karácsonyi öröm
hír, amely már a nyolcnapos Isteni Gyermekben a törvény 
betöltőjét és üdvösségünk kegyelmes elvégzőjét mutatja meg 
nekünk.

*  *  *

I. Nyolc napja a betlehemi jászolbölcsőben emberré szü
letett az örök Isten Fia, „aki asszonytól lett, aki a törvény alatt 
lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a 
fiuságot" (Gál. IV. 4—5). Annak bizonyságául, hogy a kegyelem 
új szövetsége nem valósulhatott meg Isten akaratából máskép
pen, mint úgy, hogy a bűntelen Egyszülött hiánytalanul eleget 
tesz az ótestamentum követelésének és így betölti a törvényt, 
— Isten rendelése szerint (Gén. XVII. 1—14) körülmetélik a 
betlehemi Újszülöttet, akinek megaláztatásos földi élete fölé már 
most odaírhatjuk tulajdon szavát: „így illik nekünk minden 
igazságot betöltenünk“ (Máté evang. III. 15.) 1

Az a bizonyos nyárspolgári álszemérem jóformán vala
mennyi gyülekezetünk életéből kikoptatta ennek a mai szent 
napnak eredeti keresztyén nevét és jelentőségét, amely így 
hangzott: „Urunk körülmetéltetésének az ünnepe”. S az sem 
véletlen, hogy ezzel párhuzamosan haladt az a folyamat is,
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amely a kereszlyénséget legfeljebb hangulat-keresztyénséggé 
vékonyította és Krisztus Urunk személyét, valóságos emberségét 
holmi mitológia ködalakjóvá homályosította és hamisította. Na
gyon is szükséges tehát felfigyelnünk ősi szent evangéliumunk 
üzenetére: karácsony nem színes hangulat-kép, megváltásunk
nak feltétele és ára az Ige megtestesülése; — Isten Fia Szűz 
Máriától született, Isten Fia egészen ember, az Istenember, aki 
teljes kegyelemmel és igazsággal!

Teljes igazsággal, amellyel Isten szent akaratát mindenben 
betölti és teljes kegyelemmel, amelyből isteni igazságával min
ket is betakar. Ezért vállalta a törvény alá vettetést, ezért vál
lalja a velünk való testvériség minden terhét. Ezen az áron 
már most Urunk a betlehemi Gyermek, aki ma — nyolcnapos 
korában — azzal az igénnyel fordul felénk, mint a törvény, az 
isteni igazság betöltője, hogy mi valóban és egészen az ő tulaj
dona legyünk és az ő királyi uralma alatt éljünk — az ünnep 
elmúltával is, életünknek a hétköznapokba ágyazottságában is.

Vájjon így, Isten gyermekeinek ezzel a komoly elkötele- 
zésével tudtuk-e befogadni életünkbe karácsony boldogító és 
az ünnepnapok elmúltával is változatlanul megmaradó ajándé
kát : — az embertestvérünkké lett Isten Fiát ? I

II......... nevezék az ő nevét Jézusnak, mint őt az angyal
nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében“. — A kér
dés — „ki ez a gyermek?" — ebben az egy szóban kapja meg 
a törvény betöltőjében üdvösségünk kegyelmes elvégezőjét is 
bemutató örökérvényű feleletét: — „Jézus".

Először Gábriel angyali üdvözletében hangzott fel a názá
reti Szűzhöz intézve ez a szent név : ...... ime fogansz a te
méhedben és szülsz fiat és nevezed az ő nevét Jézusnak" (Lu
kács evang. I. 31); — emberek közül pedig a csendes, szótalan 
József vette először ajkára ezt a drága nevet: „és nevezé an
nak nevét Jézusnak" (Máté evang. I. 25): — „Jézus" — „Sza
badító" ! — Amikor az első karácsony boldogságának első 
férfirészese szent örömtől csordultig telt szívvel odaborult Az 
elé, „Világ kit bé nem foghata, most keblén tartja Mária" (133. 
é. 3. v.), — akiben Isten emberré lett és egészen közel jött, 
mint Immánuel, — csak egyetlen szó tolul ajkára: a Jézus 
szent neve.

S ez az egyetlen szó nagyobbnak, hatalmasabbnak bizo
nyul, mint a próféták és apostolok minden más igéje! Diadal
masan vonul végig Izraelen, — Jézus, a Szabadító nevét kiáltják 
aüvakok és bénák, a poklosok és haldoklók, a lelki szegények 
és az Izrael vigasztalását epedve várók és nem szégyenülnek 
meg. Mennybeszállása után pedig ugyancsak ezt a szent neveti 
a Jézus nevét viszik az apostolok és evangélisták a pogány
ságba és fény árad belőle, világosság ragyog a sötétbe. S ez 
a szent név lesz egyházának mártírok vérével szívébe, életébe 
írt jelszava. — „Jézus, Jézus 1“ — haldoklóink vigasza, kísér
téseink és küzdelmeink diadala, tusakodó félelmeink idején
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erősségünk, — mindenünk; mert benne van — nekünk, nélküle 
nyomorultul elveszetteknek! — boldogságunk, üdvösségünk; 
benne van, hogy megmentettjeivé lehettünk és megváltottjaiként 
élhetünk.

A keresztyén festőművészetnek van egy csodálatosan szép 
alkotása, Corregio-nak „A szent éj“ című képe. Amit emberi 
szó kifejezni nem képes karácsony szentséges ajándékából, az 
mind ott él ebben a képben utolérhetetlen kifejezésbeli tökéle
tességgel. A boldog édesanya keblén pihen az isteni Újszülött, 
— egyedül belőle árad minden fény szerteszét. Angyalok, embe
rek, menny és föld, állatok és éjszaka sötétje — mind-mind I — 
a fényforrásból, az élet, a kegyelem, az üdvösség forrásából: 
Jézusból kapja megvilágítását, világosságát.

Keresztyén életünkben így vagyunk mi a Jézus szent ne
vével. Ha egyszer megragadott, meghódított ennek a szent 
névnek hatalmas ereje, ha az ő kegyelméből lehetett karácso
nyunk, akkor belőle életünknek minden változásába és minden 
vonatkozásába fényt, erőt, szépséget áraszt a Szabadító és 
Megtartó kegyelme. Mint a gyermekkor első igazi karácsonyá
nak emlékétől, úgy nem tud elszakadni a hívő lélek az érte 
emberré lett Isten Fiának szent nevétől, ha kegyelmét szemé
lyes életében megtapasztalhatta, hanem a vele való minden 
találkozásból megerősödve viszi magával az ujjongó bizonyos
ságot : ,,és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülött
jének dicsőségét 1“ (János evang. I. 14). S egyszer csak azt veszi 
észre, hogy ő is imára kulcsolt kézzel borul le Előtte azoknak 
beláthatatlan sokaságú seregébe, akiknek az élén Pál apostol 
ajkáról hangzik a leghatalmasabban a magasztalás igéje Jézus 
szent nevének kimondásakor: ,,. . . amely minden név fölött 
való, — hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon és min
den nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicső
ségére'* (Filipp. II. 9—11)1

Megláthattuk-e Benne kitárt szívvel, töredelmes hittel a 
Szabadítót, a mi Szabadítónkat, — megláttam-e Benne, látom-e 
Jézusban az én Szabadítómat ?! — Vagy legalább: — rádöb
bentem-e már, hogy szükségem van Rá, a Szabadítóra? — 
Minél jobban ragyog felém az evangéliumból, az Istenember 
egész földi életéből, megváltó művéből Jézus nevének glóriás 
fényessége, világosságában annál jobban meglátszik a bennem 
levő sötétség, az én rabszolgaságom, az én nyomorult vergő
désem és tehetetlenségem, amelyből csak az ő áldozata, csak 
a már karácsony szent örömébe is belesötétlő, beletartozó Ke
resztje szabadíthat ki . . .

Jézus — Szabadítónk, üdvösségünk kegyelmes elvégzője, 
akiben egészen közel jött hozzánk az örök Isten. Nála minden 
terhet lerakhatunk, mert ő egészen Isten, akinek nevét Csodá
latosnak hívják (Ésaiás IX. 6), akinek nevét Jézusnak hívjuk, — 
mert csodadolgot cselekedett, Szabadítónkká lett, — a bűn-halál 
sötétségéből az élet világosságára mentett engem is !
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Jézus nevét ajkunkra venni, szabadításáért hálát adni szent 
elkötelezést jelent: — Jézus kegyelméből, Jézus erejében. Jézus 
testvéreként, Isten gyermekeként élni 1 — Boldog, aki így indul
hat — ünnep elmúltával is megmaradó karácsonyi örömmel, 
magával az emberré lett Isten Fiával; a törvényt betöltő és 
üdvösségünket kegyelmesen elvégező Úr Jézussal — a hétköz
napokba ! * * *

Bizonyára akadnak köztetek, akik most magukban így 
gondolkodnak: ma „újév“ van és még csak egy szót se hal
lottunk erről a prédikációban ! — Tudom, hogy ma a világ éle
tében „újév“ van, — de azt is tudom, hogy amennyivel maga
sabb a menny a földnél, annyival fölöttébbvaló Isten Egyszülött
jének emberré levése és születésétől fogva értünk hozott minden 
áldozata, valamint az ő szent neve: a Jézus név a mi életünk
ben, — ennek a  földi világnak múlandóságát hirdető „ünnepe- 
iknél“ ! — A mi újévünket, az Egyház újévét mi már megültük 
ádvent I. vasárnapján, — csendben-magunkbaszállásban, törö- 
delmes hittel, karácsonyra váró reménységgel. Mi azért ma nem 
ünnepiünk „újévet”, hanem azért a kegyelemért könyörgünk, 
hogy földi életútunk,minden tűnő-muló változása között válto
zatlan hűséggel az Úr Jézus szent nevében járhassunk ! Ámen.

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

Jézus jánosi keresztsége.
Újév utáni vas.

Máté 3, 13—17.
Isten kegyelme megengedte, hogy az új esztendő vaskos 

könyvének néhány lapján olvassunk. Megvilágosodott immár 
előttünk, hogy a végtelenség mélyébe alázuhant elődjéhez híven 
hoz majd boldogító, édes örömöket; nem maradt titok előttünk 
az sem, nem hiányoznak majd ama napok sem, amelyekről azt 
mondjuk bölcs Salamonnal: nem szeretjük azokat.

Velünk született tulajdonság, szeretjük örömeinket mások
kal is közölni, jól esik, ha szemünk boldog sugárzása vissza
tükröződik mások együttérző nézésében. — A meglátogatás 
napjaiban elcsendesítő megnyugtatás, hogy a mienknek tudhat
juk azok együttérzését, akikhez közelállunk és általában azokét, 
kik Isten képét viselik. Valóban a megosztott öröm, kettős öröm, 
a megosztott bánat fél bánat.

Az ó egyház az esztendő első napjának evangéliumában 
azt állítja mindenekelőtt szemeink elé, aki mint hűséges társ 
velünk kíván vándorolni az új esztendő minden hegyén-völgyén, 
örömén-bánatán, boldogságán és megpróbáltatásán által. Balga
ság volna, ha mi eszelős lélekkel eltaszítanánk magunktól a
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felénk nyújtott jobbot, úgy gondolva, megleszünk a magunk 
emberségéből is.

Aki csak a pillanatnak él, megteheti ezt. De aki az ideig- 
valóság ködfelhőjén keresztül kutatja, fürkészi a jövendőt, az 
örökkévalót, az áhítattal telt lélekkel hálásan helyezi bele az ő 
kezét Jézuséba, hogy vele, aki „az ut“, járja az új év még 
ismeretlen útját. S mivel mint keresztyének kívánjuk járni az 
életutunkat — bizonysága ennek az istenimádás hajlékába való 
eljövetelünk és együttlétünk — mi is akkor cselekszünk mennyei 
Atyánk akarata szerint, ha Jézus lesz vezérünk az új évben.

* **
Vájjon nyugodtan mehetünk-e Vele? Rábizhatjuk-e magun

kat? Biztos kézzel fog-e vezetni? Választ váró kérdések. Isten 
akarata ellen való volna magunkat vakon, megfontolás nélkül 
átadni valakinek. De megköveteli a megfontolást a méltóságun
kat megadó lelkiségünk, Istentől kapott magasabb rendelteté
sünk, az örökkévalóság irányába haladó életünk.

Élete az evangéliumban áll mindenekelőtt előttünk. Vegyük 
kezünkbe, merüljön bele lelkünk, hitünk csákányával bányász- 
szűk ki magunknak azt, ami az örökélet szempontjából szüksé
ges. Ebben az evangéliumban Jézus úgy áll előttünk, mint aki 
az Atyával való közösségében a győzelem biztos tudatával küzd 
minden ellen, ami a bűn fogalma alá tartozik, úgy, mint akiben 
tökéletességében él az emberi erények királya, a szeretet, me
lyet eddig nem tapasztalt mértékben áraszt azokra, kiket az 
isteni kegyelem engedelmes szívvel közelébe hoz, azokra, kik 
a vele való közösséget keresik, sőt azokra is, kik vakságukban 
életére törnek. Ott van a csüggedők mellett, mikor a kétségbe
esés örvényének szélén állnak, ott a nyomorultak mellett, mikor 
az életiga alatt már-már összeroskadnak, ott a sírók mellett 
könnytörlésre. Áldott lelke kimondhatatlan bőkezűséggel szórja 
égi kincseit az őt szeretőknek, közelébe kerülőknek.

Ha megelevenedik lelkünk szeme előtt áldott alakja, gon
doljunk arra, azért, hogy Megváltónk lehessen, hasonlatos lett 
mindenben mihozzánk, kivéve a bűnt. Az evangéliumban Jézus 
mint ember áll előttünk.

* **
Hivatása betöltésének megkezdése előtt felülről vár indí

tást. Útja a pusztába viszi, ahol Keresztelő János végzi utegyen- 
gető munkáját. (Keresztelő János működésének jellemzése.) 
Amikor Jézus Keresztelő János tiltakozása ellenére azzal, hogy 
„illik nékünk tisztünk igazságát betöltenünk“ a megtérés ke- 
resztségét kéri, teszi nem azért, mintha szükségét érezte volna 
ennek, hisz bűn nélkül való volt, kinek szájában álnokság nem 
találtatott, hanem azért, hogy megbizonyítsa János működésének 
helyes irányban való haladását.

* *
*
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Jézusnak erre a keresztségre, ha nem is bűnössége — hisz: 
ettől ment volt — de más miatt volt szüksége. Csodálatos meg
nyilatkozása az isteni kegyelemnek, hogy a jánosi keresztség 
vétele után megnyilatkoznak az egek „és látá az Istennek lelkét 
alájőni mintegy galambot és ő rá szállani“. Ez az alászállott 
lélek szentté tett Jézuson mindent, ami emberi volt rajta és 
benne, a zengő égi szózat „ez az én szerelmes fiam" a bizony
ság erejével írta szívébe, hogy Isten hatalmas dolgok elvégzé
sére küldötte el e földre.

A jánosi keresztséggel kapcsolatos csodás események erő
sítették meg Jézusban elhatározó jelentőséggel a messiási tudatot. 
Most félreérthetetlen erővel lett tudatossá benne, hogy Isten fia. 
Ezzel az istenfiui tudattal tárta szét karjait áldásra, miközben 
szerte járt népe körében és áldásra akkor, mikor emberi önzés 
„az átok fájára" a keresztre juttatta. — Ez az istenfiui tudat 
adott erőt néki bűntelenségének tudatában arra, hogy hordozza 
a világ bűnét. Ez az isteiifiú, ki azáltal, hogy alávetette magát 
a jánosi keresztségnek, a bűnös emberiséggel való együttérzését 
tette kézzelfoghatóvá, aki a mi mennyei Atyánk szerelmes Fia, 
kire a lélek különös kegyelemmel szállt, aki elbírta a gyűlölet 
villámainak cikkázását épúgy, mint a boldogság napjának ra
gyogását, az a Jézus, aki a jánosi keresztséggel kapta hivatása 
mennyei avatását, ez az istenfiú akar a mi vezérünk lenni az
ért, hogy legyen boldog életünk, esetleg békés halálunk a meg
kezdett új évben.

* **
Jézusnak az a vágya, hogy a jánosi keresztségben része

süljön. tereli rá figyelmünket arra a keresztségre, amelyben mi 
részesültünk. Az a keresztség, melyet Jánostól azzal követel „így 
illik tisztünk igazságát betöltenünk" Jézus munkájának legelején 
áll; azt a keresztséget, melyben mi részesültünk, hogy az isteni 
kegyelem talajába b6leplántáltassunk, a megváltás nehéz mun
káját bevégzett Jézus életének abban a szakaszában rendelte,, 
amikor elszenvedte már a keresztnek kínos halálát, amikor di
csőségesen feltámadt halottaiból, amikor készült elhagyni ezt a 
bűnös földet, hogy az Atya jobbján ülve várja azt a napot, 
amikor lészen eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat. Rendelte 
pedig ezt azért, hogy felettünk is megnyíljék az ég kegyelem
csatornája, hogy abból egész életünkön át ömöljék ránk Isten 
szent áldása. A keresztségnek áldása nem abban áll, hogy mi 
a vallást az emberi kultúra egy részének tartjuk a többi rész 
mellett, hanem sokkal inkább abban, hogy mi a vallást és eb
ben a személyes istenhitet ép a keresztségben való gyökerezés- 
nél fogva a kultúra megszentesítőiként ismerjük. Keresnünk 
kell tehát mindent, ami a keresztségben belénk helyezett ke
gyelmet fokozza, hogy annál inkább megtapasztalhassuk éle
tünkben az égnek megnyilatkozását és hallhassuk az Evangéli
umnak égi üzenetét. A keresztség Isten csókja rajtunk. Erejét
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éreznünk kell. Ha érezzük, kell, hogy elkötelezve tudjuk ma
gunkat Istennel szemben.

*  *
*

Amiként Krisztus Urunk messiási, megváltói tudata a jánosi 
keresztség által vált erőteljessé, épúgy legyen az a keresztség, 
melyben részesültünk, a mi istenfiusági tudatunk bővizű forrása, 
melynek csergedezése folyton arról beszél nékiink, Isten szerel
mes fiai vagytok, Istennek gyönyörűsége van bennetek, ha az 
ő utain jártok és az ő akarata szerint éltek. Ez az istenfiusági 
tudat teszi nyilvánvalóvá számunkra, hogy a keresztség az az 
újjásziiletési fürdő, melyben tudatossá válik számunkra az, hogy 
nemcsak e világ körébe tartozunk, hanem már itt e földön bele 
vagyunk helyezve az örökkévalóság szent világába. És ez a 
beállítottság ad értelmet mindennek, életnek-halálnak, múltnak 
és jövőnek.

A mi életünknek éppen a keresztség által az isteni fény
körbe való beállítottság szabja meg irányát. Ez az irány pedig, 
győzedelmeskedve minden tornyosuló akadály felett, megtörve 
a bennünk dolgozó és körülöttünk tomboló bűnnek hatalmát, 
közelebb jutni Istenhez. És ez a közelség cselekedeteink, tette
ink, szavaink rugójává azt a lelket teszi, amely lélek a Jánostól 
nyert keresztség után munkálkodott Jézusban és vitte a pusztába.

Vajha újév küszöbén mindenki, aki a Krisztus nevére ke- 
reszteltetett, tudatára jönne annak az elkötelezésnek, amely a 
keresztség velejárója és járna oly utat a Krisztussal közösség
ben, hogy a hitnek szeme látná megnyilatkozni az egeket és 
az emberséget adó lelket érintené az isteni szózat: ez az én 
szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ha ez a látás és hallás 
tulajdonunk, úgy határozott célra irányított tekintettel megyünk 
az új esztendő ismeretlen útján, bármi is érjen azon bennün
ket. Ámen.

Hoffmann Ernő
izményi lelkész.

A napkeleti bölcsek.
Vizkereszt.

Máté 2, 1—12..
Isten kegyelméből megérhettük egyházi esztendőnk első 

fő ünnepkörének, a karácsonyi ünnepkörnek utolsó ünnepnap
ját; annak a karácsonyi szent ünnepkörnek az utolsó ünnep
napját, amely évről évre hirdeti nekünk, mit tett mennyei Atyánk 
érettünk: „Úgy szerette a bűnös világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adá, hogy minden, valaki hiszen őbenne, el ne vesszen,, 
hanem örök életet vegyen." Gyakran hallhatjuk ezt az öröm
hírt, megszoktuk, mint a levegőt, sokan talán épp azért nem is 
igen vesznek róla tudomást, nem gondolnak ennek a rendkívül 
nagy jelentőségére, azért múlnak el az ádventi napok, a kará-
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csonyi, valamint a többi ünnepek is anélkül, hogy reájuk mé
lyebb hatást gyakorolnának, a nélkül, hogy szívük teljes meg
győződésével vallani, hirdetni tudnák, mily kimondhatatlan ked
ves hír, bús szíveket gyógyító ír, véghetetlen nagy kegyelem 
részeseivé lehettünk mi keresztyének az Úr Krisztus által, annak 
az isteni kegyelemnek a részeseivé, amely után évezredeken 
át sóvárgott nemcsak a választott nép, hanem az egész világ 
és amely, midőn az Úr Jézusban megjelent itt a földön, magá
hoz vonzotta nemcsak azokat az egyszerű bethlehemi pásztoro
kat — mint a zsidó népnek első képviselőit ott a bethlehemi 
jászolbölcsőnél, — hanem azokat a napkeleti pogány bölcseket 
is, akiknek példájában gyönyörűen tárja elénk mai evangéliomi 
szentleckénk, mint vágyódik a pogány világ is amaz újszülött 
Király után, mint keresi Benne üdvösségét s megtalálva miként 
hódol Előtte.

A bethlehemi jászolbölcsőnél a pogány világ első képvi
selőit látjuk azokban a napkeleti bölcsekben. Foglalkozzunk 
velük s nézzük

1. a Krisztushoz vezetőjüket,
2. a Krisztus után való kérdezősködésüket,
3. örömüket Krisztusnál,
4. tisztelő hódolatukat Ó előtte.
Sokat foglalkozott a hagyomány a napkeleti bölcsek sze

mélyével, keresett számukra nevet, megtette őket királyoknak, 
de még többet foglalkozott a hagyomány mellett a tudomány 
is azzal a csillaggal, amely nekik feltűnt s amely őket Bethle- 
hembe az Úr Jézushoz vezette. A tudományos megállapítás ered- 
ményekép mondhatjuk, hogy az a csillag nem a képzelet szü
leménye, hanem több égitestnek Krisztus Urunk születése táján 
s azóta már ismétlődő sajátságos egymáshoz közeledése s egy
más melletti elhaladása okozta egyik csillagnak hosszú ideig, 
körülbelül fél esztendeig tartó szokatlan s addig ismeretlen, 
nagy fényességét. Ezt a rendkívüli tüneményt az akkori csillag- 
vizsgálók valóban a természet és az emberi-nem sorsa szem
pontjából a legfontosabb tüneménynek tartották; de a hivő 
keresztyénre nézve mindeme megállapításoknál fontosabb az a 
tény, hogy Isten a pogány világnak is tudtára adta, mégpedig 
látható, érzékileg is tapasztalható módon, hogy megtörtént a 
világtörténelem legnagyobb eseménye: világrajött az egész em
beriség Üdvözítője. Azok a pogány bölcsek teljes bizalommal 
követik azt a természeti jelet, nem törődnek a fáradságos és 
veszedelmes úttal, elhagyják otthonukat, szeretetteiket s a rend
kívüli csillag feltünte után sejtelmes vágyódással jönnek nyugat 
felé s keresik az Üdvözítőt.

Milyen jó volna, — gondoljuk, — ha nekünk is ilyen biztos 
vezetőnk lenne a Krisztushoz. Hála a jó Istennek, ragyognak 
is életünk egén ilyen vezércsillagok. Ott vannak a kegyes szülők, 
tanítók, lelkipásztorok, ott vannak a jó napok, sőt a rossz napok
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is, mindenek felett pedig ott van Istennek igéje. Vagy a szülők, 
a lelki vezérek már nem a Krisztushoz igyekeznek vezetni a 
gyermekeket, ifjúságot ? Ártatlan szívük tavaszkertjében nem a 
vallásosság szép virágait plántálgatják, öntözgetik? Szívesebben 
mennek velük a világ zajos szórakozásai, mulatságai után, mint 
az Úr házába? Tanultatnak, olvastatnak és olvasnak velük 
együtt minden mást, csak az Élet könyvétől, Isten igéjétől ide
genkednek? Óh akkor ne csodálkozzunk azon, hogy oly sok 
gyermekhez fűzött szülői, tanítói reménység meghiúsul, annyi 
fáradalom vész hiába; ne csodálkozzunk azon, hogy oly sok 
ifjú kifárad s megunja az életet, mielőtt azt igazában megismer
hetné ! Ha sem a jó napokban, sem a nehéz időkben nem is
merjük fel szerető mennyei Atyánk vezető jobbját, ha az állan
dóan hirdetett szent igével is hasztalan hívogat bennünket a 
Krisztushoz, — minderre nem figyelünk, sőt mindezt semmibe 
sem vesszük, akkor igazán megérdemeljük a sorsunkat s nem 
vagyunk méltók az Evangéliom világosságára! Csak a kereszt
vizet kaptuk, de bennünk a pogányság sötétsége uralkodik!

De hiszen a pogányok közt is vannak, akik bölcseségének 
alapja, kezdete Istennek a félelme, vannak bölcsek, kik figyel
nek az égi jelre s kérdezősködnek Krisztus után. Gyarló emberi 
módon gondolkoznak ugyan: királyi gyermeket csak fővárosban,, 
királyi udvarban vélnek feltalálhatni; nem gondolnak arra, hogy 
Istennek utai nem olyanok, mint a mi utaink és az Ő gondo
latai nem olyanok, mint a mi gondolataink; nem gondolnak 
arra, hogy a mindenható, bölcs Isten a legjelentéktelenebbnek 
látszó eseményt is teheti a világtörténelem középpontjává, a 
bethlehemi jászolt is választhatja a világ Üdvözítőjének bölcső
jévé, — minderre nem gondolnak, de nemes buzgalommal biza
kodó reménységgel kérdezik: „Hol van a zsidóknak királya, 
aki megszületett? Hol van a Krisztus?*

Ha mihozzánk intézné valaki ezt a kérdést, minő választ 
tudnánk rá adni? Kér. Testvérem, ha Tenálad keresné valaki 
a Krisztust, nem háborodnék e meg a Te szíved is, mint azé 
a Heródesé s vele együtt az egész Jeruzsálemé ? Amint az meg
rettenve féltette trónját, amely neki annyi külső pompát, ké
nyelmet, hatalmat biztosított, nem rettenünk-e vissza mi is attól 
a gondolattól, hogy az Úr Krisztusért fel kell áldoznunk sok 
külsőséget, talán le kell mondanunk kényelemről, jólétről, talán 
fel kell áldoznunk a hírt, dicsőséget, hatalmat, szakítanunk kell 
e világ hiú törekvéseivel, múló gyönyöreivel, minden bűnével, 
talán nélkülözni, fáradni, küzdeni kell É rette... Keresztyén 
Testvérem, hol van nálad a Krisztus? Befogadtad-e Őt a há
zadba, a szívedbe? Nem volt-e puszta szokás, külsőség, nem 
volt-e hiábavaló ádventi és karácsonyi ünneplésed?

Hol kell a Krisztusnak születnie? Mily más céllal, meny
nyire más indulattal kérdezi ezt a papifejedelmektől és Írás
tudóktól az a vérengző Heródes, mint a bölcsek! Megadják rá 
a választ: „A judeai Bethlehemben." Mi azt érezzük s azt vall-
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juk, hogy Krisztus Urunk ott van a Benne igazán hívők szívé
ben, itt van az Ő gyülekezetében, mint Isten velünk van min
denkor és mindenütt, hogy segítsen, áldjon, védjen; de Ítél is! 
Mint igaz biró ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, 
ahonnan egykor el fog jönni Ítélni eleveneket és holtakat. Ki 
tudja, mikor? Talán sok idő múlva, — talán előbb, mint gon
dolnánk. Azért oly fontos reánk nézve az a kérdés: hol van 
nálunk a Krisztus? Minő viszonyban vagyunk Vele? Keressük-e 
Őt odaadással, bizodalommal, kérdezősködünk-e utána őszinte 
vágyódással, mint ama pogány bölcsek? Azok nem hiába fárad
tak, elérték utazásuk célját: Azt, Aki után vágyakoztak, meg
találták; ezért

igen nagy örömmel örvendezének. Nem is lehetett ez más
ként. Aki a Krisztust megtalálja, annak a szívét a legnagyobb 
öröm tölti el; mert hiszen Benne tanácsot, vigasztalást, erőt, 
békességet, igazi örömet, életet és üdvösséget talál. Kérdezd 
meg az igazán hívőket, felcserélnék-e a Krisztusban való örö
müket e világnak akár minden örömével, amelyek oly hamar 
búra válhatnak s amelyeknek a nyomán annyi keserűség, oly 
gyakran ürömpohár já r ! ? Az Úr Krisztusban való öröm ellen
ben mind erősebbé s majd az örökkévalóságban tökéletessé lesz. 
Ezt sejthették, ezt érezhették azok a pogány bölcsek is, azért 
örvendenek annyira annak az újszülött Királynak s azért

mutatják be Neki tisztelő hódolatukat, azért adnak Neki 
legnagyobb hódolatuk jeléül drága ajándékokat: aranyat, töm
jént és mirhát. Mi ezeket az ajándékokat úgy. mint azok, nem 
adhatjuk Neki, de nem is csak ebből áll az Ő tisztelete. Isten
nek igaz tisztelete abból áll: „Meglátogatni az özvegyeket és 
árvákat az ő nyomorúságukban és szeplő nélkül megtartani 
magunkat a világtól." Vannak ruhátalanok, vannak hajléktala
nok, vannak, akiknek nincs mivel megfőzni a legszükségesebb 
eledelt, nincs betevő falatjuk. Aki ezek közül egynek az ügyét 
magáévá teszi az Úr Jézus nevében, az Néki tesz tiszteletet. 
Van sok millió ember, akikhez még nem jutott el a Krisztusról 
szóló örömhír, akik közt még nem hirdették az Evangéliomot, 
pedig ők is vágyódnak az üdvösség után. Aki ezek közül csak 
egynek a Krisztushoz jutását is elősegíti, az Neki tesz tiszteletet. 
Ha semmi mással nem szolgálhatnád, Testvérem, e fontos ügyet, 
esdő imád szállhat az Úrhoz, hogy tegye szent igéje hirdetését 
gyümölcsözővé, ne csak köztünk, hanem a pogányok közt is, 
hogy annak fénye oszlassa a homályt, babonát, tudatlanságot, 
terjessze a Krisztusban való igaz hitet, vezessen Hozzá mindene
ket, hogy Benne feltalálhassák a bűnből Szabadítójukat, az igazi 
maradandó örömet, boldogságot, életet és üdvösséget. Ámen.

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.
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Hol van a te atyádfia: a pogány?
(Külmissziói beszéd.)

Acta 4, 20.

A régi keresztyének már a 3. századtól kezdve az Isten 
üdvözítő kegyelmességének egyetemességét magasztalták ezen 
az ünnepen. Hálával emlékeztek meg az Úr Jézus életének 
azon eseményéről, melyről a mai evangéliom szól, hogy a po- 
gányok is eljöttek hozzá, tőle várván azt a megelégíttetést, 
amely után Ágoston egyházi atya ily szavakkal sóvárog: „nyug
hatatlan a mi szívünk, óh Uram, míg csak tebenned el nem 
nyugszik". Ez az élő Isten utón sóvárgó nyughatatlanság ott 
szunnyad minden emberi lélek mélyén s csak arra vár, hogy 
némi tápot nyerjen s aztán mint lobogó, olthatatlan tűz eméssze, 
űzze, hajtsa az embert nyughatatlan szívével s kerestesse vele 
az elnyugvás boldog békéjét. Ezt keresték a napkeleti bölcsek 
is a Krisztusnál s ez után sóvárog mind máig tudatosan, avagy 
öntudatlanul a népek mijlióinak lelke. Ezt a sóvárgást elégítette 
ki teljes mértékban az Ür Jézus Krisztus úgy, hogy a megelé
gítettek boldog örömmel vallják: „Nem tehetjük, hogy amiket 
láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk."

Ez a belső, szent kényszer, amelynél fogva az ember 
egyszerűen nem tud, nem képes hallgatni, hanem szólnia, hir
detnie kell az élő Krisztusban minden ember számára megjelent 
üdvösséget: ez az igazán élő hitnek ereje és őssajátossága. 
A tanács megfenyegetheti az apostolokat súlyos büntetésekkel 
— és hogy e fenyegetések mily komolyak, azt az apostolok 
már tapasztalták önmagukon — mégis ez a válasz kél a meg
fenyegetettek ajakán: „Nem tehetjük, hogy..." Akit a Krisztus
ban való hite elvezetett az Istennel való békességhez, azt 
ugyanez a boldogító hit megalkuvást nem ismerő felelősség alá 
rekeszti, az alá a felelősség alá, melyet Krisztus Urunk ily 
szavakkal helyezett övéinek a lelkére: „Lesztek nékem tanúim 
a földnek mind végső határáig" (Acta 1, 8). Észreveszítek-e, 
hogy Jézus e szavakkal nem parancsot adott tanítványainak? 
Nem azt mondja: legyetek nékem tanúim, hanem így szól: 
„lesztek nékem tanúim". Oly természetes, oly kézenfekvő, oly 
egyedüli lehetőség ez a  Krisztus hívei számára, hogy Jézus 
csak megmondja, hogyan lesz a dolog. Máskép nem is lehet. 
Nála sem volt máskép. Ahol a hit nem szép szólam, nem lágy
meleg érzelgés, nem emberi akarás csupán, hanem a léleknek 
isten előtt állása, ott teljes lehetetlenség az, hogy a  hívő ember 
ne közölje hitének boldogságát azokkal, akik az üdvöt még 
nem ismerik, csak szomjazzák. Ezért a  hit felelősnek érzi és 
tudja magát. Az üdv útját még nem ismerő testvérekért való 
felelősség szól hozzánk is állandóan, ma pedig különös erővel 
is s megkérdezi tőlünk: Hol van a te atyádfia: a pogány ?

1. Nem élő hit az, amely ezt a felelősséget nem érzi át. 
Nézzétek hitünk fejedelmét: Jézust! Egész földi élete, minden
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szava, cselekedete abból a mélységes felelősségtudatból fakad, 
melyet ez egy szóval fejez k i: érettetek. Érettünk lett emberré, 
érettünk nyitja meg ajakét a legcsodálatosabb és legigazabb 
tanításra, amely valaha e földön elhangzott, érettünk dobog a 
szíve, midőn beteget gyógyít, könnyet töröl, kesergőt vigasztal, 
halottat támaszt fel; érettünk tűr, szenved megaláztatást, kínt, 
gyötrelmet, halált. Jézus hitétől elválaszthatatlan az emberek 
üdvösségrejutásáért való felelősség tudata. — Nézzétek az apos
tolokat I Ép azért vallják a főtanács előtt: „Nem tehetjük...", 
mert határozottan érzik és tudják, hogy a Krisztusban megjelent 
üdvösséget, melynek ők már részesei, másokhoz is el kell jut- 
tatniok a Krisztusról szóló bizonyságtétel által.

Hogy pedig a hitnek ez a felelőssége mennyire nem ismer 
korlátokat országhatárokban, népfajokban, társadalmi osztályok
ban, azt tán legvilágosabban Pál apostol életéből láthatjuk. Pál 
nem várta meg, míg a pogányok eljönnek hozzá, hanem ő- 
indult el azokhoz s különös örömmel kereste fel közülök azo
kat, akiknek még nem volt alkalmuk ahoz, hogy az Istennek 
ama Krisztusáról hallhattak volna. Pál nem feledte el sohasem, 
hogy nem ő kereste fel a Krisztust, hanem a Krisztus jött el 
őérte akkor, amikor Pál ép e Krisztus ellen hadakozott. Nem 
feledte, hogy őt az élet számára a Krisztusnak az a kegyelme 
mentette meg, amely az elveszettet keresi és tartja meg. Pál 
úgy tudja, hogy ugyanez az elveszetteket kereső és megtartó 
krisztusi kegyelem működik, dolgozik tovább akkor és úgy, 
amikor és ahogyan ő a pogányok között hirdeti a Jézus Krisz
tusban való hitet. Ő úgy tudja, hogy noha többet munkálkodott, 
mint a többi apostolok, mégis nem ő, hanem az Istennek vele 
való kegyelme munkálkodik őbenne és őáltala. De ép oly jól 
tudja, hogy az Istennek minden kegyelmére méltatlanná válnék 
abban az órában, amelyben nem érezné azt a felelősséget a  
pogányokkal szemben, hogy neki hirdetnie kell az élő Krisztust.

2. Nem élő hit a te hited sem, ha nem érzesz elhárítha
tatlan felelősséget azokkal szemben, akikre e mai nap különös 
nyomatékkai hívja fel mindnyájunk figyelmét: a pogányokkal 
szemben. Ha van élő hited, akkor ezt a felelősséget ép oly 
kevéssé szabad és lehet magadtól elhárítanod, mint ahogy nem 
hárította el azt magától sem Krisztus, sem Péter, sem Pál. Fáj
dalom, a kér. századok folyamán ez a felelősségtudat gyakran 
elhomályosult s ebben bizonnyal nagy része volt annak, hogy 
elhomályosult magának a hitnek az eredeti tisztasága is. Luther 
Mártonban azonban az isteni kegyelem újból feltárta az embe
rek előtt a másokért való felelősség óriási súlyát. Mily kényel
mes, kellemes, nyugodalmas, békés élete lehetett volna Luther
nek, ha a hit által való megigazulás tanán vergődő lelkét meg
nyugtatva szép csendesen beérte volna azzal, hogy az egyetemi 
katedráról tanítgassa a bölcsészetet és a hittudományt! Jólétben, 
megbecsülésben több része lett volna, mint amennyi tényleg 
lett. De élő hite nem hagyott semmiféle kételyt az iránt, hogy
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neki a saját üdvösségén túl azoknak a millióknak leikével is 
törődnie kell, akik sötétségben, tév utakon járva hasztalan ke
resik az Istennel való békességet, mert hamis tudománynak 
áldozataivá lettek. Luthert az Isten előtti felelősség tudata hajtja 
a vártemplom elé a 95 tétellel, majd Wormsba, Wartburgból 
vissza Wittenbergbe; élő hitének felelősségtudata kényszeríti 
megvívni azt a keserves harcot, melynek gyümölcse a hit meg
tisztulása, helyreállása és megújulása volt a reformáció művé
ben. Ez a mások üdvösségéért való felelősségtudat szüli meg 
a protestáns külmissziót, ez toborozza a számunkra elképzel
hetetlen küzdelmekre induló hittérítőket és ez a felelősség dö
römböl ma a mi lelkiismeretünk ajtaján a kérdéssel: ha van 
hitednek felelősségtudata, hol van hát a te atyádfia: a pogány?

3. Ha van élő hited, rá kell döbbenned arra, hogy meny
nyi mulasztásod és mennyi kötelességed van a pogányokkal 
szemben. Isten ma minden kér. embertől megkérdezi: Hol van 
a te atyádfia: a pogány? Felelheted-e Káinnál azt, hogy te 
nem vagy őrizője pogány atyádfiának? Pedig ez az elmúlt év 
és vele együtt tán az előző évek egész sora vádol azért, mert 
nem éreztél semmiféle felelősséget a pogányokkal szemben, 
nem érezted szükségét annak, hogy ők is elhigyjék és megis
merjék, hogy a Krisztus az élő Istennek fia és hogy örök élet
nek beszéde van őnála. Hited nem kényszerített arra, hogy 
hirdesd nékik is azt, amit magad átéltél és megtapasztaltál a 
Krisztussal való közösségedben. Nem Krisztus, nem Pál, nem 
Luther nyomdokain jártál, amikor megfeledkeztél a sötétségnek 
e szomorú sorsú gyermekeiről és nem törődtél velük, nem is 
tettél értük semmit, hanem választottad azt a kényelmes meg
oldást, hogy ezelőtt 1 évvel tettél pár fillért a missziói perselybe, 
ha ugyan tettél. Ez a mai nap a pogányokra mutat és neked 
mondja: tarts bűnbánatot és döbbenj rá felelősségedre!

4. Ha van élő hitünk, akkor nem tehetjük, hogy mától 
kezdve ki ne nyújtsuk kezünket a pogányok felé. Jól tudja a  
mi mennyei Atyánk, hogy mi nem mehetünk a pogányok közé 
hittérítőknek. Nem is ezt várja tőlünk, hisz itt jelölt ki életünk
nek hivatást. Azt elvégzik azok, akiket a Szentlélek arra indít. 
De nekünk itt is ki kell nyújtanunk kezeinket a pogányok felé, 
mikor imádkozunk és rájuk mutatva könyörögnünk kell, hogy 
a mennyei Atya áldja meg őket gazdagon a hallott ige által 
s Szendéikével tegye hathatóssá a hirdetett igét közöttük. Ki 
kell nyújtanunk kezeinket a pogányok felé akkor is, amikor 
földi javainkkal sáfárkodunk s adományainkkal nem csak ma, 
hanem az esztendőnek minél több napján hozzá kell járulnunk 
ahoz, hogy ha már az Isten Szentlelke támaszt hittérítőket, 
azok ne legyenek kénytelenek az anyagiak híján ,itthon maradni, 
vagy tán a megkezdett munkát félbenhagyni. És ki kell nyúj
tanunk kezeinket a pogányok felé akkor is, amikor a velünk 
együtt élő testvéreinkkel beszélünk s a pogányokra mutatva 
költögetnünk kell mindenek lelkében az élő hitnek azt a fele
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lősségtudatát, hogy a pogányok Krisztushoz jövetelét az Isten 
a mi hitünk erejével és áldozataival egyengeti. Mert az tagad
hatatlan, hogy az innen-onnan 2 ezer esztendős keresztyénség- 
nek tán legnagyobb szégyenfoltja az, hogy a földön élő embe
reknek nagyobbik fele még mindig pogány s a ma élő kér. 
embereknek sok-sok bűne mellett egyik legkiáltóbb bűne épen 
az, hogy a pogányokkal szembeni felelősség még mindig nem 
járta át a  lelkét.

Mintegy 50 évvel ezelőtt egy indiánus faluba megérkezett 
az első misszionárius. Figyelmesen hallgatták a rézbőrűek és 
elcsodálkoztak a hallottakon. Alig tudták elhinni, hogy ők, réz
bőrűek, ép úgy Isten gyermekei, mint a fehérbőrű misszionárius. 
Alig tudták elhinni, hogy ők, rézbőrűek a fehér misszionárius
nak és minden fehér embernek testvérei. Végül, mikor a misz- 
szionárius mindezt újra meg újra megerősítette, odaállt eléje 
egy öreg, őszhaju indiánus és így szólt: „Mondd, fehér testvér, 
mikor járt Istennek az az áldott Fia a földön ?“ — 1880 évvel 
ezelőtt — hangzott a vájasz. Eltűnődött az öreg s egyszer csak 
így kérdezett tovább: „És ti fehér testvérek ezt a boldog öröm
hírt már 1880 év óta ismeritek ?“ Igennel felelt a misszionárius. 
„És csak most jutott eszetekbe, hogy ezt a rézbőrű testvéreitek
nek is meg kellene mondani?"

Nem hallod e szemrehányó panaszt? Nincs-e teljesen 
igaza ez öreg indiánusnak ? Nem vádol-e ez a panasz ma is, 
téged is és oly sokakat közülünk, akik még most sem gondol
nak a pogánymisszió ügyével? És nem fog-e vádolni sokakat, 
tán téged is ugyanez a panasz az Isten itélőszéke előtt is?

Isten kérdezi tőlünk mindnyájunktól: „Hol van a te atyád
fia : a pogány?" Bűnbánó hittel könyörögjünk: „Uram, segíts, 
hogy mától kezdve minden napon ott találj engem azok között, 
akik a Jézus nyomán keresik az elveszettet; Uram, segíts, hogy 
az életem hirdesse mindeneknek közvetlenül és közvetve az 
apostoli bizonyságtételt: Nem tehetem, hogy amiket láttam és 
hallottam, azokat ne szóltam.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Az engedelmesség útja.
Vizkereszt u. I. vas.

Lk. 2. 41 -52 .

Mai szentigénk, a tizenkétéves Jézus jeruzsálemi útjának 
története, szíves befogadásra talál mindenkor lelkűnkben. Ezt 
a kedves, szent történetet örömmel tanulja a gyermek, figye
lemmel hallgatja az ifjú és komoly áhítattal elmélkedik fölötte 
újra, meg újra a felnőtt. Valami meghitt melegség, tiszta fény 
árad ki belőle, — és a bensőség és világosság után vágyakozó 
emberi lélek kitárja feléje szeretetének ajtaját.
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Szeretjük ezt a történetet az emberi lélek ősi vonása sze
rint, amelyik érdeklődéssel és szeretettel fordul mindig a gyer
mek felé, de még inkább szeretjük lelkünk keresztyén alkata 
szerint, mert Jézusról szól és egyben a Szentirás egyetlen fel
jegyzése Megváltónk ifjúkoráról. Ennek a történetnek a nyomán 
a magunk életének lelkűnkben szunnyadó, régi, kedves emlékei 
is felserkennek. Szüléinkre emlékezünk. Édesanyánk áldott sze- 
retetére, amint összetette kezünket és megtanított az első imád
ságra, dolgos, kérges kezével megfogta a mi gyönge kis kezün
ket és, mint Mária a kis Jézust, a mi édesanyánk is elvezetett 
minket az Úrnak szent hajlékába. Eszünkbe jut, hogy amint a 
kis Jézus, tizenkétéves korunkban mink is ott állottunk templo
munkban az oltár előtt, fehér ruhában, imádkozó szívvel, Jézus 
iránt tett hűségfogadalmunk boldogságával lelkűnkben.

De bármennyire kedvesek és áldottak is ezek az emlékek, 
nem időzhetünk mégsem ezeknél. Lelkünk tekintetét szentigénk 
nyomán a tizenkétéves Jézus jeruzsálemi útjára vetjük és arról 
elmélkedünk, hogy im e: ez az út az engedelmesség útja, Jézus 
szülei számára és a gyermek Jézus számára egyaránt.

1. Jézus szüleinek ahhoz, hogy Názáretből eljussanak a 
jeruzsálemi templomba, többnapi járóföld viszontagságos útját 
kellett megtenniök. Hegynek föl, völgynek le három tartomány 
földjét kellett megjárniok, szenvedniük kellett a nap tűző hevét, 
az éjtszaka hideg lehelletét, tűrniök kellett szomjúságot, fárad
ságot, amíg eljutottak Jeruzsálemig. A gyarló test talán szeretett 
volna otthon maradni, — de a lélek felé Isten parancsolata 
hangzott: az ünnepnapot megszenteljed I És ők engedelmesked
tek Isten parancsolatának. Amint vallásuk tanította: minden 
esztendőben felmentek Jeruzsálembe a husvét ünnepére.

Ám ezen az úton nem csupán az Isten parancsolata iránt 
való feltétlen engedelmesség vezette őket. Az engedelmesség 
itt egybefonódott lelkűk őszinte, mély vágyakozásával a jeru
zsálemi szent templom után. Nem teher volt nekik ez az út, 
hanem öröm. Úgy érezték, hogy erre az útra lelkűknek éppúgy 
szüksége van, mint testüknek arra a kenyérre, amit utravalónak 
magukkal vittek. Lelkűk szomjúságának ép úgy szőksége van 
a  jeruzsálemi templom áhítatot lehellő fenségére, mint testüknek 
a  Jákob kútjának üdítő forrásvizére. Imádkozni otthon is tudnak 
ugyan. De a vett áldásokért szívből hálát adni, oltalmat kérni 
és  segítséget venni, magukat Istennek általadni, lélekben újjá
születni sehol sem tudnak úgy, mint ott a templomban.

Amint Jézus szülei maguk az Isten parancsolata iránt való 
engedelmesség útját járták, úgy szem előtt tartották azt gyer
mekük nevelésében is. Távol a szent templomtól így vált temp
lommá családi hajlékuk is, ahol a szülők példája nyomán 
imádkozásban, zsoltárok zengésében, istenfélő életben, hűséges 
szeretetben megtalálta a gyermeki lélek is legjobb nevelőit.

Jézus szülei őseik ösvényét rótták, mikor a jeruzsálemi 
lemplom felé mentek. Óh, boldog az a nép ma is, amelyik a



52

templomba vezető úton apái nyomán járhat és áldott az emlé
kezete azoknak az őseinknek, akik hitünk üldözésének szomorú 
századában — akárcsak Jézus szülei — többnapi járóföldet is 
örömmel tettek meg, hogy egy-egy vidék számára az artikuláris 
helyen meghagyott evangélikus templom közös áhítatából me
rítsenek erőt hűségre, reménységre. — De boldog az a gyermek 
is, aki olyan szülőkre emlékezhet vissza, mint Jézus szülei. 
Aki a szülői házból magával vihette útmutató gyanánt az Isten 
parancsolata iránt való engedelmesség, az Isten háza iránt való 
szeretet lelkét, szülei életének példájából a keresztyén családi 
élet áldott emlékét. De milyen gyógyíthatatlan seb lehet annak 
a lelkén, aki a szülői házból a vallás iránti közönyösség, Isten
törvénye iránti engedetlenség, egymás iránti szeretetlenség szo
morú emlékét hordozza magával. Aki ima helyett káromlást* 
zsoltár helyett civódást, hit és erkölcs nélküli életet látott csak 
maga körül. Mennyit kell bűnhődnie az ilyen embernek szülei 
bűnéért ! A tudomány legszomorúbb számoszlopai jajonganak 
arról, milyen kevesen tudnak az ilyen szülői házból kikerült 
gyermekek közül Isten törvényének útjára térni és milyen sokan 
zuhannak közülük feltarthatatlanul a kárhozat lejtőjén.

Adjunk hálát a mennyei Atyának, ha jó szüléink voltak* 
akikre áldva gondolhatunk mai szentigénk fényénél is. Köves
sük áldott példájukat és járjunk mink is, miként Jézus szülei* 
úgy a magunk életében, mint gyermekeink nevelésében az Isten 
parancsolata iránt való engedelmesség üdvösséges útján.

2. A jeruzsálemi út az Isten parancsolata iránt való enge
delmesség útja volt nemcsak Jézus szülei, hanem a gyermek 
Jézus számára is. — Amikor megtudta, hogy ő is mehet szü
leivel a nagy útra, akkor lelkében maradéktalan valósággá lett 
a zsoltár szava: Örvendezek, mikor mondják nekem, menjünk 
el az Úr házába, — és amikor megérkezett a jeruzsálemi temp
lomba, szeplőtlen tisztasággal zengett lelkének vallomása r 
Uram, szeretem a te házadban való lakozást és a te dicsőséged- 
hajlékának helyét. Az ő lelkében világosan tükröződött, hogy 
Isten gyermekei számára az engedelmesség útja az öröm és 
boldogság útja is. Neki igazán öröm volt menni az Úr házába* 
hiszen az az ő Atyjának hajléka volt. Neki igazán boldogság 
volt hallgatni az igét, hiszen az az ő Atyjának beszéde volt... 
Csak az a kár, hogy olyan gyorsan tovarepülnek az ünnep
napjai. Szeretne még maradni, hiszen úgy érzi a zsoltár igaz
ságát : Jobb egy nap az Úr tornácaiban, hogysem ezer másutt. 
Szeretne még foglalkozni tovább az ő Atyjának dolgaival, hi
szen azok az ő dolgai is. De máris feltűnik a templomban a 
fiát kereső anya aggódó, könnyes arca s neki mennie kell. 
Nincs még itt az ideje annak, hogy megértesse anyjával, hogy 
ő nemcsak fia neki, hanem Ura és Megváltója is, egyszülött 
Fia az Istennek, akinek mindenekfelett annak akaratját kell 
cselekednie, aki őt elküldötte. Most még egy másik parancs
szavát kell követnie, amelyik Isten negyedik parancsolatából
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hangzott feléje: Tiszteld atyádat és anyádat! És Jézus enge
delmeskedett ennek a szónak. Mint ahogy az a gyermek, aki 
kedvvel foglalkozik a mennyei Atya dolgaival, örömmel teljesíti 
szülei iránti kötelességét is mindig.

Jézus is engedelmes volt szüleinek. Követte őket Názá- 
retbe, megosztotta velük az élet gondját. Odaadással segített 
hétköznapjaik munkájában és buzgón résztvett ünnepeik örö
mében. És amikor már a gyermekkor évei messze tűntek a 
múlt avarjában, amikor az ismeretlen názáreti gyermekből zsi
dók királya, pogányok reménysége lett már, amikor huszonegy 
évvel később ugyancsak a húsvéti napok egyik sötét délutánján 
ott szenvedett keresztre feszítve a Golgota hegyén, nem feled
kezett meg a keresztfája alatt zokogó asszonyról, édesanyjáról 
még itt sem. Kedves tanítványa felé intett töviskoronás fejével 
és ezt mondta: Asszony, imhol a te fiad. Ő fogja majd támo
gatni roskadozó lépteidet a Názáret felé vezető utón, ő fogja 
majd az Igével vigasztalni az anyai fájdalom fekete fátyoléba 
•öltözött lelkedet.

íme itt áll, előttünk a mindhalálig hű gyermeki szeretet 
szent példája. És a lelkünk e példa előtt alázatos bűnbánatra 
indul. Mink nem tudtuk ezt a példát követni. Hányszor meg
keserítettük, megbántottuk szüleinket I Hálátlanok voltunk, meg
feledkeztünk róluk, mert megfeledkeztünk Istenről is. Engedet
lenek voltunk irántuk, mert letértünk az Isten iránt való enge
delmesség útjáról is.

Egy híres írónő korunkat a gyermek századának nevezte. 
Vigyázzunk és imádkozzunk, nehogy a rosszul nevelt gyerme
kek százada legyen. Véssük szívünkbe szentigénk tanítását: 
Légy Isten engedelmes gyermeke, hogy szüleidnek is engedel
mes gyermeke lehess. Légy Isten engedelmes gyermeke, hogy 
gyermekeidet is vezetni tudjad az istenfélelem és szülők iránti 
szeretet egyenes, tiszta ösvényén. Ámen.

Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész.

Hz Úr megsegíti a benne bizókat.
Vizk u. II. vas.

János 2, 1 —11 .

Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen ? Meddig rej
ted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam 
szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem 
rajtam ? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg 
szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. (Zsolt. 13, 2—4 ) 
Olyan hatással vannak ezek a szavak lelkünkre, mint amikor 
tört szárnyú madarat látunk a magasságból alázuhanni. S a 
«8üggedésnek és fáradt lemondásnak eme szavait annak a zsol- 
táros lelkű Dávid királynak ajkáról halljuk elhangzani, akinél
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szebben, magaszlosabban és meggyőzőbben talán senki sem 
hirdette a hatalmas Istennek dicsőgéségét és megsegítő kegyel
mét. Csodálatos, de mégis igaz, hogy vannak az életnek olyan 
mozzanatai, eseményei, amikor a legerősebb léleknél is beáll 
a kétségeskedés, a kishitűség, a cstiggedés órája.

Szomorú órák az ilyenek, de ki nem kerülhetjük. Nem 
kímélték azok a legnagyobbak, a legjobbak életét sem. Mózes 
az Úrnak parancsára hagyta el békés otthonát, hogy az ő szent 
akaratának engedelmeskedve kivezesse népét Egyiptomnak föld
jéről, a szolgaságnak házából a szabad, boldog földre, az áldott 
Kanaánba. És bármennyire is tudatában volt magasztos külde
tésének, amikor Arábia homoksivatagjain látta és maga is átélte 
népének rettentő nyomorát, irtózatos szenvedéseit, megtorpant 
a nehéz feladat előtt és már-már csüggedezni kezdett, hogy 
vájjon magasztos tervét végre tudja-e hajtani.

Jób a megpróbáltatások nehéz óráiban nem feledkezett 
meg arról, hogy neki Isten akaratából kell szenvednie s amikor 
szörnyű kínjaiban hitvestársa az Isten ellen való lázadásra ösz
tökélte, szelíd béketűréssel válaszolta neki: Ha már a jót elvet
tük Istentől, a rosszat miért ne vennők el; mégis a fájdalmak
nak jött egy olyan elviselhetetlen rohama, amikor nem bírta 
már tovább a szenvedéseket és megátkozta az órát, amelyben 
született.

Keresztelő János a Jordán melletti pusztában küldetésének 
teljes tudatában hirdette népének: Térjetek meg, mert elközelí
tett a mennyeknek országa. . .  Én ugyan vízzel keresztellek 
titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek 
saruját hordozni sem vagyok méltó, Ő Szentlélekkel és tűzzel 
keresztel majd titeket. És amikor ezt a lánglelkű prófétát bör
tönbe vetette a hatalom zsarnoksága, a börtönnek nyirkos, pe
nészes falai között erőt vett lelkén a csüggedés, a kétségeske
dés, hogy vájjon igaz volt-e az ügy, amelynek szolgálatára 
egész életét akarta rááldozni s elküldölte követeit Jézushoz, 
hogy azok megkérdeznék: Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy 
mást várjunk?

Maga a legtökéletesebb földi lény, a mi drága Megváltónk 
sem volt mentve a kétségeskedéstől. Három évi odaadó mun
kásság után alázatos megbékéléssel viselte népének hálátlansá
gát, bátor lélekkel vette föl keresztjét, hősi elszántsággal indult 
el a Golgothára, példátlan önmegtagadással tűrt minden gyalá
zatot, — de amikor ott gyötrődött a kereszten s látta nagy fáj
dalmát, égető kínjait azoknak, akiket szeretett, így sóhajtott felr 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?

Nincs hát mit csodálkoznunk, ha a bajok és gondok között 
olykor-olykor a mi gyönge erőnk is meglankad s a fenyegető 
jövő miatt kétségeskedünk. A kétségeskedés azonban soha nem 
jelenthet kétségbeesést. Nyomorgattatunk, de meg nem szorít- 
tatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, 
de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk, mivelhogy
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nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a lát
hatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók, — mondja 
Pál apostol. A hívő keresztyén embernek minden körülmények 
között bíznia kell az Űr segítségében, mert Isten a benne bízó
kat mindig megsegítette és hitüket áldásával koronázta.

Erről az igazságról beszél a mai evangéliomi elbeszélés, 
mely felmutatja előttünk, hogy a vidám, boldog derű mily hir
telen válhatik szomorúsággá, de amily gyorsan jöttek a bánat 
sötét fellegei, Isten jósága és gondviselő kegyelme oly gyorsan 
tova is űzte azokat. A szentföld egy kis városában, a galileai 
Kánában látjuk Jézust egy menyegzőn, ahová tanítványaival 
együtt meghívatott.. Vidám beszélgetés közt telt az idő, öröm 
és boldogság ragyogott az arcokon s ez a megszentelődött érzés 
költözött magának a Megváltónak szívébe is. Óh hogyne örven
dezett volna, hiszen két szerető szívet fűzött itt egybe a boldog
ság, ez pedig olyan esemény, ami nemcsak a rokonoknak, a jó 
szomszédoknak a szívét örvendezteti meg, hanem átjárja azok
nak lelkét is, akik távolabb állnak a boldog ifjú pártól.

Ám egyszercsak megváltozik a kép. A vőlegény és meny
asszony arcára kiül a nyugtalanság láza, Mária, a Jézus anyja 
pedig félreszólítja fiát s tudtára adja a nyugtalanság okát. Meg
fogyatkozott a vendéglátó házigazdáknak a boruk s ha most 
nem tudják kellőképen ellátni a meghívott vendégeket, olyan 
szomorú megszégyenítés éri őket, amit aligha lesznek képesek 
elviselni.

Jézus látja a helyzet tarthatatlan voltát. Áldott nemes szíve 
átérzi a vendéglátók szorult helyzetét, szánakozik az aggódó 
örömszülők kétségbeejtő zavarán s kevés idő múlva azt paran
csolja a szolgáknak, hogy az ajtó melletti kőkorsókat töltsék 
meg vízzel s vigyék a násznagynak. A szolgák úgy cselekedtek, 
amint Jézus parancsolta s amikor a korsókat, amikben a viz 
borrá változott, átadták a násznagynak, az nem tudta, hogy a 
bort honnét vették s neheztelve mondotta a vőlegénynek: Min
den ember a jó bort adja fel először a vendégeknek és amikor 
megittasodtak, akkor az alábbvalót; te pedig a jó bort ekkorra 
tartottad.

Isten tehát az ő szent Fia, a Jézus Krisztus által segített 
a szűkölködőkön s amikor azok bajba jutottak, kimentette őket 
zavarukból. Isten ma is segíti a benne bízókat s minden nyo
morúságból kimenti azokat, akik őhozzá ragaszkodnak. Mondjá
tok csak édes testvéreim, nem tapasztaltátok-e ezt ti magatok 
is életetekben. Nem éltetek-e át olyan időket, amikor azt hittétek, 
hogy minden elveszett számotokra s amikor minden reménye
teket sírba fektettétek s olyan volt életetek, mint a sötét csillag- 
talan éjszaka, mintha egy láthatatlan kéz nyúlt volna felétek 
a magasból, mely kimentett benneteket a nyomorúságból és 
átsegített a leküzdhetetlennek látszó bajokon. Ez .a láthatatlan 
kéz az Isten keze volt, mely a bölcsőtől a koporsóig vezet ben
nünket és soha meg nem szűnő szeretettel irányítja lépéseinket.
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Jó hát minékünk tudnunk azt, hogy Isten megsegít ben
nünket minden nyomorúságunkban. Mint gondviselő édes atya 
szeretettel mellénk áll, amikor szükséget látunk, eloszlatja aggo
dalmainkat és megadja azt, amire éppen szükségünk van. Jó 
ezt tudnia annak a szomorkodó édesanyának, akinek egyetlen 
drága gyermeke ott porladoz a néma sírhantok alatt s ő fájdal
mában nem tud vigasztalódni, hanem könny teli szemekkel zo
kogja : Nincsen olyan bánat, mint az én bánatom. Jó ezt tudnia 
annak a megtört férfiúnak, aki hűséges élettársát elveszítve 
tétova szemekkel tekint a bizonytalan jövőbe, mert nem tudja, 
hogyan fogja felnevelni azokat az árván maradt ártatlan gyer
mekeket, akiknek oly nagy szükségük lett volna az édesanya 
gondviselő szeretetére. Jó ezt tudnunk mindnyájunknak, akik 
a mai nyomorúságos időkben élünk s az élet mostohasága miatt 
telve vagyunk panasszal, keserűséggel. Ebben a mi vigasztalan 
és a mostani kietlen télnél is sivárabb világunkban olyan meg- 
nyugtatólag hat mindnyájunkra az Isten gondviselésének áldott 
valósága.

Isten megsegít bennünket, ő nem hagyja el a benne bízó
kat. Az a hatalmas teremtő, aki egyetlen szavával létrehozta a 
mennyet és a földet, aki azt mondotta a teremtés hajnalán, hogy 
legyen világosság és lett világosság, aki elhozza a dermesztő 
tél után a napsugaras, boldog kikeletet, aki parancsol a szelek
nek és felhőknek s irányt szab a végtelen világűrben keringő 
égi testeknek, hogy azok megjelölt pályájukon fussanak, — 
gondját viseli az ő legkedvesebb teremtményének, az embernek 
is. Lehetetlen ezt másképen még csak elgondolni is. Isten nem 
azért lehelte a maga halhatatlan lelkét belénk, hogy az a hal
hatatlan lélek felőrlődjön a gondok és a bajok között, hanem 
azért, hogy boldoggá és megelégedetté tegyen bennünket. Isten 
nem azért helyezett bennünket ebbe a világba, hogy ne törődjön 
velünk, hogy magunkra hagyjon bennünket, hanem ellenkező
leg, mint akiknek földi teremtményei között a legdrágább aján
dékot adta, — leghűségesebben vigyázzon is rájuk.

Olyan szépen mondja a zsoltáríró király: Hová menjek a 
te lelked elől és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe 
hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 
Ha a hajnal szárnyára kelnék és a tenger túlsó partjára szál- 
lanék: ott is a te kezed vezérelne engem és a te jobbkezed 
fogna engem. (Zsolt. 139, 7—10.) Milyen boldog az az ember, 
akinek lelkében ez a tudat él. Mint sötét tengeren a hajósnak 
a világítótorony, utat mutat ez néki az élet útvesztőiben. Vigyé
tek el hát ennek a templomnak áhítatos csöndjéből a hétköz
napok robotos szürkeségébe a mai igéknek bátorító, erősítő 
hatalmát: Az Isten megsegít bennünket! Ámen.

Biró László
hosszufalui esperes-lelkész.
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Az evangéliumi hit.
Vizkereszt ut. III. vas.

Mt. 8, 1 -1 3 .

Bizonyára még nem halványultak el egészen lelketekben 
azok a boldog emlékek, amelyeket a karácsony felemelően 
szép ünnepéről hoztatok magatokkal az élet vándorutjára. Az 
örvendetes hírnek, az evangéliumnak üzenete minden bizonnyal 
ott cseng még mindig a ti fületekben is. „Ne féljetek, nagy 
örömet hirdetek néktek: Isten úgy szerette ezt a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte, hogy senki, aki őbenne hiszen, el ne 
vesszen, hanem örökéletet nyerjen 1“

Milyen szép is az evangélium világa! Teli van hittel, bizo- 
dalommal, derűvel és boldog reménykedéssel Nincs meg benne 
a  félelemnek, a bátortalanságnak és a csüggedésnek sötét 
hangulata, de ott tündököl a boldog optimizmusnak, a hősies 
életigenlésnek és a bátor élniakarásnak éltető napja. Hiszen 
azért jött Jézus a földre, hogy tanításával, csodatetteivel és 
példaadásával megmutassa az emberiségnek a homályból és 
a  sötétségből kivezető utat, az életnek az útját, azét az életét, 
amely felemel, meggyógyít és boldoggá tesz. Ennek a világnak, 
a  Jézus világának a fénye vetődik a lelkünkre ezen a vasár
napon is, amidőn a felolvasott szentleckében Jézusnak két cso
dálatos tette tárul lelki szemünk elé. Az evangéliumi hitnek cso
dáival állunk itt szemben, és méltók e történetek arra, hogy tanul
ságaik alapján elmélkedjünk a hitről és a hitetlenségről és e 
két lelki magatartás következményeiről. Annyival is inkább, 
mert soha olyan ádáz küzdelmet még nem vívott egymással 
a  hit és a hitetlenség, mint a mi korunkban és mert mi is érez
zük igen gyakran e harcnak hatásait s látjuk annak szomorú 
következményeit.

I. Mind a két evangéliumi történet, a bélpoklos meggyó- 
gyításának és a kapernaumi századosnak a története egy hatal
mas bizonyosságot tár elénk: a hitnek csodás hatalmát. Maga 
Jézus is kifejezte ezt a tényt, amikor hallva a kapernaumi szá
zados szavait, így szólt követőihez: „Ilyen hitet nem találtam 
senkinél Izraelben." A hit szava mindig ez: „Uram, ha akarod, 
meg tudsz tisztítani engem, meg tudod tenni azt, amire a gyön
ge, gyarló ember nem képes."

A hit az emberi léleknek legfenségesebb képessége. Az 
Isten felséges adománya, az Égnek királyi ajándéka. A hit által 
jutunk el Istenhez, tudunk kiemelkedni a földi lét szűkös kor
látái közül és tudunk felemelkedni a magasabbrendű világ 
szférájába, a szellemiségnek, a végtelenségnek és az örökké
valóságnak régióiba. A hit emel önmagunk fölé és, tanít meg 
arra, hogy nemcsak a Föld lakói vagyunk, de az Ég számlá
zottjai és örökösei is, hogy nemcsak az anyagi világ porla,ndó 
részei vagyunk, de a lelki világ halhatatlan részesei is. És a 
hit tanít meg legfőképpen arra, hogy Isten nem áll tőlünk távol
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és idegenül, hanem velünk van itt e világban és úgy törődik 
velünk, mint atya a gyermekeivel, gondot visel rólunk, mint az 
ég madarairól és a mezők liliomairól.

De ez a hit, amely felemel és felmagasztal, ad erőt és 
bátorságot az életre, az élet erősvonalu vezetésére is. A hit 
volt az emberiség történelmében az a csodás fényű vezérlő
csillag, amely homályokon és ködökön keresztül vezette az 
embert a haladás, az előretörés és a tökéletesedés utján. A hit 
varázslatos ereje adta vissza mindig a bátorságot és a kedvet 
a földi élet kétségeitől, bizonytalanságaitól és megpróbáltatásától 
meggyötört emberi szívnek. Ez az a titokzatos hatalom emberi 
életünkben, amely koncentrálja, felfokozza és emberfölötti tel
jesítményekre képesíti a lélek erőit és képességeit. Igen, a hit 
csodákat teremt, mert összekapcsolja az ember lelkét az Isten 
Leikével és ezen misztikus érintkezés által leáradnak az Égből 
azok az ismeretlen erők az emberi életbe, amelyek rendkívüli, 
csodálatos eseményeket, cselekedeteket és jelenségeket hívnak 
életre. Épp úgy, mint a nap fénye és melege a legtitokzatosabb 
módon hívja létre a természet világában az életfejlődés csodáit.

Innen van az, hogy a hívő ember élete teli van szépség- 
éel, derűvel, bátorsággal, céltudatos akarással, boldogító békével 
ks harmóniával. Lelke telítve van azokkal az erőkkel, amelye
get Isten ád azoknak, akik gyermeki bizodalommal fordulnak 
Hozzá. Különösen a keresztyén hívő élete áldott és magasztos, 
mert Jézus evangéliuma által megismerte Istent lényegében, 
mint a szeretet Atyját és Isten országában, mint lelki hazában, 
megtalálta igazi otthonát, földi életének és törekvéseinek igazi 
értelmét és célját. A keresztyén ember immár úgy küzd, mint 
aki tudja boldogan, hogy milyen célra tör. — Istennél minden 
lehetséges — vallja a keresztyén hívő — tehát nem lehet két
ség a jó, az eszményi végleges győzelme, még ha visszaesések, 
bajok, gonoszságok és elszomorító események hátráltatják is 
látszólag!

II. De mintha korunk szelleme elhomályosítaná az evan
géliumi hitnek derűs látását. Mintha a hitnek nem volna meg 
többé az az ereje és hatalma, amelyről az imént szóltam. Való
ban napjainkban nagyon sok ember szívéből kiveszett vagy 
elgyöngült ez az égi ajándék. Talán a földiekkel való túlságos 
foglalkozás idézte ezt elő, vagy talán az utolsó évtizedek ka
tasztrófái, szenvedései és csalódásai homályosították el sokak 
lelkében a hitnek látását. De az is lehet, hogy az ember el
bizakodott a művelődés terén elért sikerek következtében és 
gőgjében önmaga zárta ki életéből a hit áldásait és csodáit. 
Kétségtelen dolog, hogy a hitetlenség rendkívüli arányokat öltött. 
Sok vonalon kialudt a hitnek fénye, sok helyütt megszakadt 
az összeköttetés az Isten világával.

Ennek a körülménynek meg is vannak a szomorú követ
kezményei. Annyi baj, nyomor és szenvedés talán sohasem 
volt a világon, mint most. Valósággal gyötrik, korbácsolják az
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emberiséget a hitetlenség fúriái: a gyűlölet, az irigység, a bizal
matlanság, a vad önzés és kapzsiság. Nyugtalan, békétlen, 
elégedetlen és boldogtalan a ma embere minden haladás és 
külső ragyogás mellett. Egyetemesen nyög és sóhajtozik az 
emberiség.

Hová vezet mindez ? Kérdezik a hívő és aggódó emberek. 
Minden bizonnyal a teljes megsemmisülésre, — ha nem hozta 
volna le Jézus e földre az evangéliumot, és ha nem mutatta volna 
meg Istennek hatalmát, mint ahogy mai szentleckénkben láttuk. 
Bár oly nagy a hitetlenség, oly sok a tagadás és rettentő a 
gonosz műve, az evangélium hatalma ma is nagy, a hit cso
dásán működik és Isten országán a pokol kapui sem vesznek 
diadalmat. Isten ereje ma is működik és csodákat művel: az 
emberileg lehetetlen lehetségessé, valósággá válik. Isten nem 
csúfoltatik meg.

Higgyetek tehát az Úrban, a mostani válságos időkben is 
Isten hatalmában és Jézus megváltó erejében. Isten a rosszat 
is jóra fordítja és megsegíti azokat, akik Őbenne bíznak. Dia
dalmas hitetek legyen fáklya a sötét éjszakában, hogy látván 
az emberek a Ti evangéliumi életeteket, eljussanak ők is Isten
hez és az ő országába! Ámen.

Korim Kálmán
szarvasi gimn. vallástanár.

Illusztrációk.
Máté 21, 2 : Wellington, híres angol hadvezér, aki Blücher- 

rel Napóleont Waterlónál legyőzte, egy tüzértisztjét egy alka
lommal valami nehéz feladattal bizta meg. Mikor a  tiszt ellen
vetést próbált tenni, a  „vasherceg" röviden csak azt felelte : 
„Uram, én nem véleményt, hanem engedelmességet kérek és 
kívánok öntől“. — Ilyen engedelmességet tanúsít Jézus iránt 
az a két tanítvány; s ilyen feltétlen engedelmességet kíván mi- 
tőlünk is a mi ádventi királyunk. Ebben a mai nappal kezdődő 
új egyházi esztendőben talán egyszer-másszor olyan kérés és 
követelés is hangzik majd az ajkán, mely a gyarló ész előtt 
megfoghatatlannak, vagy éppen teljesíthetetlennek látszik; félre 
akkor is minden szőrszálhasogató okoskodással: Jézus, a király 
parancsol, nekünk engedelmeskednünk kell.

*
Luk. 21, 26—27: A sixtusi kápolnának híres freskóképe 

Michelangelo óriási festménye: az „Utolsó Ítéletről". A kép 
főalakja Jézus Krisztus, amint a felhőkben jön. Tekintete nem 
az a szelíd, mely arcát akkor ragyoghatta be, amikor elhang
zott ajkán a nyájas hivogatás: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, 
kik megfáradtatok . . . Megdöbbentő fensége hasonlít a villám
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fenségéhez. Több mint háromszáz személy van a festményen: 
próféták, apostolok, vértanuk; férfiak és nők, öregek és gyer
mekek. Az angyalok fújják a  trombitát s szavukra felpattannak 
a  sírok zárai: előjönnek a halottak. A gyermek remegve ka
paszkodik édesanyja kezébe; a szülő átkarolja kisdedét; a 
menyasszony jegyeséhez simul, barát a barátját öleli. . .  Vala
mennyinek az arcán döbbenetes félelem; riadt kérdés reszket 
a tekintetükből: Mi fog következni most, mi vár rájuk ?! — 
Mondják, hogy ez döbbenetes hatás a kép szemlélőjére is át
ragad ; aki azt látta, nem tud egyhamar a megrázó hatás alól 
szabadulni. Hát majd ha az csakugyan bekövetkezik! Hogy 
fognak az emberek, hogy fogunk mi mindnyájan elhalni a 
félelem miatt és azoknak várásuk miatt, amik e föld kereksé
gére következnek!

*

Máté 11, 7: Hooper püspök Mária angol királynő alatt 
evangéliumi hitéért Gloucesterben máglyahalálra ítéltetett. Egy 
nemes felszólítja az elitéltet, hogy tagadja meg hitét s vonja 
vissza a tanításait: „Hiszen olyan édes az élet s olyan keserű 
a halál“. Hooper azzal felelt: „De a kárhozat még keserűbb 
s az örökélet még édesebb". Kész vagyok a halál elszenvedé
sére; de az igazságot, melyet hirdettem, megtagadni nem fogom". 
S mikor a máglyára lépett, a királyné kegyelemlevelét mutatták 
fel neki, hogy válasszon a tűzhalál és a kegyelem között. De 
ő elszántan mondta: „Vigyétek el a szemem elől; az igazság 
megtagadása árán nem kell". — Ilyen erős, határozott jellem 
volt Keresztelő János is. Megmenthette volna az életét, elkerül
hette volna a vérpadot, ha hizeleg Heródesnek, vagy csak 
szemet huny a királyi palotában folyó léhaság, erkölcstelenség 
felett. De ő nem ingadozó nádszál volt; hanem tölgy, mely a 
rázúduló viharban inkább törik, mint meghajol. Tudunk-e mi 
ilyen állhatatosan kitartani meggyőződésünk, igazságunk, vallá
sunk mellett ?!

*

Ján. 1, 22—23: II. József császár, a türelmi rendelet ki
adásával nevét előttünk feledhetetlenné tevő „kalapos király", 
egy alkalommal rangrejtve betért egy templomba. Az istentisz
telet már folyt; a megkésve érkező császár, hogy feltűnést ne 
keltsen, szerényen meghúzódik az egyik hátulsó padban. Valaki 
azonban felismeri az uralkodót s mély hajlongások közt előre 
tessékeli. De ő nem ment, azt felelve: Isten előtt mindenki s 
mindnyájan egyenlők vagyunk". íme a Keresztelő Jánoséhoz 
hasonló alázat! *

Luk. 2, 12: Egy régi legenda szerint az életnek a fája, 
mely valamikor az Edénkért közepén állt, nem pusztult el, nem 
veszett ki a földről. Hanem az Isten Noénak adta át, amikor 
megparancsolta neki, hogy építsen magának bárkát; s Noé 
abból készítette bárkájának a tartó gerendázatát. Az élet fája
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így mentette meg Noé és családja életét. Később Salamon a 
gerendát megtalálván, azon építette fel a  hatalmas, gyönyörű 
jeruzsálemi templomot. Mikor a templomot Nabukodonozor le
rombolta s felégette, ez a gerenda ellenállt a tűzvész pusztítá
sának. Mikor azután betölt az idő, Isten különös rendeléséből 
annak a gerendának egyik darabjából készült a bethlehemi 
jászolbölcső, melyben a gyermek Jézus feküdt, aki új életet 
hozott a földre; a másik darabjából pedig a keresztfa, melyen 
Jézus mint Istennek ártatlan báránya a világ bűneit hordozta 
s váltsághalálával örökéletet szerzett az emberiségnek. . .  Kará
csony ünnepén a jászolbölcső, az életfája, mellé seregiünk mi 
is. Ha azon — mint szilárd fundamentumon — híven megállunk, 
megmaradunk, a mai kor szennyes, bűnös hullámai nem tudnak 
elborítani bennünket sem ; s a megpróbáltatások, szenvedések 
és kisértések tüzéből sértetlenül kerülünk ki mi is.

*

Luk. 2, 20: Amint a pásztorok visszatérve rendes foglal
kozásukhoz Istent dicsőítik, úgy minden sorsban és foglalkozás
ban lehet az Istent dicsérni; amire nézve Luther Posztillájában 
a bethlehemi pásztorok történetéhez a következő legendát fűzi: 
„Azt olvassuk az „Atyák életében" egy férfiúról, aki magát nagy 
szentnek tartotta s mivel szerette volna tudni, hogy milyen ma
gasan fog ülni a mennyországban, két házas asszonyhoz uta- 
síttatott, hogy igyekezzék hozzájuk hasonló lenni. Csakhamar 
felkereste és megkérdezte őket, hogy miféle jócselekedettel 
ékeskednek. Azok pedig így feleltek: Nem tudjuk mi, hogy 
milyen az a különös szent élet. Van házunk, vannak gyerme
keink, ezekre gondot viselünk, amennyire erőnktől telik s úgy 
viseljük magunkat, hogy egymással még soha össze nem perel
tünk, se pedig össze nem vesztünk. — Ekkor a szent atya 
haza menvén így szólt: Most látom csak, hogy semmiféle hiva
tást sem szabad megvetnünk, ha még oly igénytelen volna is 
az. Istennek mindenütt szolgálhatunk és jámbor életet folytat
hatunk. — Istennek bárki is tetszésére van, aki Őt féli és igaz
ságot cselekszik, bármely hivatalbeli legyen is“. .. A karácsonyi 
ünnepek elmúltával visszatérünk mi is előbbi munkaterüle
tünkre, megszokott foglalkozásainkhoz. Bármily különféle legyen 
is a sors s hivatás, amit betöltünk: ne feledjük, hogy abban 
is dicsőíthetjük az Istent s a neki való szolgálattal azt is meg
szentelhetjük. *

Luk. 2, 37: Ez az Anna asszony gyönyörű példaképe az 
Isten háza iránti szeretetnek. Tőle tanulhatunk mi is ösztönzést 
a buzgó templomba járásra. „De miért menjek én templomba; 
hiszen ha az Isten mindenütt jelenlevő, megtalálom én Őt a 
templomon kívül másutt is“, — mondotta egy világ szerinti 
bölcs. Amire azt a talpra esett választ kapta: „Barátom, a leve
gőben mindenütt van viz; ha szomjasak vagyunk, miért me
gyünk mégis vízért a kútra?"... Égy másik fölényeskedve
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mondta: „Miért járjak én a templomba? Anélkül is tudom én 
mind, hogy mit prédikál a pap“. Kérdésére egy istenfélő ember 
azzal felelt: „Én is tudom, hogy milyen ize van a kenyérnek; 
mégis újból és újból szükségem van reá“.

*
Luk. 2, 21: Nagy Konstantin római császárról beszéli a 

történelmi legenda, hogy vetélytársa ellen háborúra készülvén 
világos délben egy fényes keresztet látott az égen ezzel a fel
írással : „E jelben győzni fogsz 1“ Nagy Konstantin megértette 
és megfogadta az isteni ujjmutatást. Zászlóira a keresztet tűzette 
jelvényül s úgy indult a harcba, melyben csakugyan győzelmet 
aratott... Az élet is harc; folytonos, sirig tartó harc. Harc a 
kívülről ránk törő különböző csapásokkal, szenvedésekkel, az 
ezer, meg ezerféle nyomorúságokkal, bajokkal és gondokkal; 
harc önmagunkkal, a keblünk belsejében lakozó bűnös indula
tokkal, a testnek vétkes vágyaival és kívánságaival. — Az újév 
új harcnak a kezdetét jelenti ránk nézve. A mai evangéliom 
— mint ama csodálatos égi tünemény Konstantinnak — nekünk 
is megmutatja, kezünkbe adja a győzelem jelvényét, zálogát 
ezen szavakban: „Nevezék az ő nevét Jézusnak”. Jézus, ez 
a név az, mely minket is azzal biztat, melyben számunkra is 
az ígéret foglaltatik: „E jelben győzni fogsz!” Azért hát „Jézus 
legyen jelszavunk, Midőn egy újévbe lépünk, Jézus neve paj
zsunk, Mellyel harcol s győz is népünk. Kössünk Vele szent 
frigyet, Boldogságra ő  vezet”. *

Máté 2, 13: Talán láttátok már s ismeritek a „Védő an
gyal” című képet? Megvadult lovak száguldnak a gazdátlan 
kocsival. Az ut közepén előttük a porban egy pöttömnyi gyer
mek ül. Mindjárt keresztül gázolnak rajta, hogy összetörve, 
vérbe fagyva maradjon az ut közepén. De a mitsem sejtő, 
gondtalanul játszadozó gyermek fölött egy angyal terjeszti ki a 
védő szárnyait. A lovak tova vágtatnak; s az ut közepén a 
megbokrosodott lovak és rohanó kocsikerekek között sértetlenül 
marad el a gyermek. — De talán te is tudsz hasonló esetet, 
mikor egészen a csodával határos módon menekült meg a 
gyermeked valami nagy bajból és veszélyből . . . így menti 
meg a  halálos veszedelemből Isten az ő  angyala által a gyer
mek Jézust is. *

Máté 2, 1: Bölcsek, tudósok keresik Jézust; jönnek, hogy 
tisztességet tegyenek Neki. Manapság vannak, akik azt tartják, 
hogy a tudás ellenkezik a vallásossággal, a hittel; hogy okos 
ember nem hihet az Istenben. Pedig a történelem azt bizonyítja, 
hogy az igazi tudás sohasem fordult szembe a hittel. Sőt! A 
17. század legnagyobb tudósai, a naprendszer és törvényének 
megalapítói: Kopernikus, Keppler és Newton mind vallásosak 
voltak. E három lángelméről mondja egy újabbkori csillagász 
(Mádler): „Vita tárgya lehetne, hogy melyikükről nevezzük el
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rendszerüket; de ha tőlük kérdeznők ezt, mindenikük így felel
ne : Nem az én rendszerem, hanem az Isten rendje". — A 
villamosság nagy kiválóságai: Volta, Ampere, Faraday, Ohm, 
Galvani, mind hívő emberek voltak. — A fizika tudós hősei: 
Frauenhofer, Stokes, Fresnel, Biot, Regnault, Plateau szintén 
hívő férfiak voltak. Az utóbbi mondotta: „A vallás mennyei 
balzsam, mely az összes fizikai és erkölcsi szenvedéseket eny
híti ; s azért ellenségei az emberiségnek mindazok, akik a sze
rencsétlenektől elrabolják a vallást". Pasteur egyik tanítványának 
a  kérdésére:, „Hogyan lehet ilyen nagy tudós hívő ember?" — 
így felelt: „Éppen mert gondolkodtam róla és tanulmányoztam 
a hitet, azért van olyan hitem, mint egy bretonnak. És ba még 
többet gondolkodtam és tanultam volna, egy breton asszony 
rendületlen hite volna bennem". Mádler, a híres csillagász pe
dig igy nyilatkozott: „Az igazi természettudós nem lehet isten
tagadó. Aki oly mélyen pillantott be Isten műhelyébe, mint mi, 
annak alázattal térdet kell hajtania a szent Isten működésével 
szemben".

*

Luk. 2, 41—42: Windhorst Lajostól, Németország egykori 
híres államférfiától, igazságügyminiszter korában azt kérdezte 
egy női ismerőse: „Szeretném magamat lefényképeztetni. Ke
gyelmes uram, milyen helyzetben találná legszebbnek a képet?" 
Mire a kérdezett azzal felelt: „Abban a helyzetben vetesse le 
magát asszonyom, amikor gyermekének a kezét imára kulcsolja. 
Ez a legszebb helyzet, amit egy anya számára csak el tudok 
gondolni". Valóban az I Mikor az édesanya gügyögő kis gyer
mekét imádkozni tanítja s vele együtt mondja az imádságot: 
„Kis kacsóid összetéve szépen, Imádkozzál édes gyermekem!“

*

Ján. 2, 2 : Mikor Herberger Valér, a hajdani híres poseni 
prédikátor házasodott s a vendégek névsorának összeállításával 
foglalkozó édesanyja azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy 
kiket hívjanak meg a mennyegzőre ? — azt felelte: „írd a ven
dégeim élére elsőnek is a Jézus nevét". . . Boldog csak az a 
házasság lehet, ahol nem feledkeznek meg Jézusról, ahol az 
Ő nevében kötik meg azt. „Boldog a ház, állandó ott a béke, 
Hol nevedet Jézus jól ismerik, Melynek Te vagy legkedvesebb 
vendége S parancsodat megszegni nem merik; Hol lelkesült 
ajkkal Téged dicsérnek, Hol minden szív csak Éretted hévül, 
Hol Rád vigyáznak, .igéd szerint élnek És hívek Hozzád ren
dületlenül" (Spitta—Nagy Lajos).

*

Máté 8, 5: Egy tábori lelkész, mikor ezt a történetet fel
olvasta hallgatói előtt, a bibliát becsukva s kezével keményen 
ráütve így kezdte a  prédikációját: „Ez aztán a százados! Aki
nek a mellén három fényes csillag ragyog; szebb és ragyogóbb 
^  nyakpaszomántján levő századosi három csillagnál. Az egyik 
csillag az a nagy szeretet, mellyel szenvedő embertársa, beteg
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szolgája iránt viseltetik. A másik alázatossága, mellyel érdemet- 
lenségének, méltatlanságának az, érzetében Jézus előtt meghajol. 
A harmadik hite, mellyel az Úr segítő hatalmában bizik; s 
amely még Jézust is csodálatra ragadja s ilyen elismerő nyilat
kozatra készti: „Bizony mondom néktek, még az Izráélben sem 
találtam ilyen nagy hitet“.

Kiss Samunagybarátfalui lelkész

Könyv- és tolyáiratismertetés.
Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban 

és svéd könyvekben.
/. A Pastoralblátler 1935. évi július—augusztusi füzetében Lic. theol. Prib- 

now ír megszívlelésre méltó tanulmányt Lelkipásztori konfirmandus-oktatás 
címen. Nem elégszik meg lelkigondozással a konfirmandus oktatás keretében, 
hanem az egész konfirmandus-oktatást egészen lelkipásztori jellegűvé kívánja 
alakítani. Ennek a munkának tényezőiként részletesen foglalkozik a konfir
mandusok jelentkezésével, az oktatást bevezető istentisztelettel, az első órának 
jelentőségével, a négyszemközti beszélgetéssel, a konfirmandusok születésnap
jának lelkipásztori felhasználásával, a fegyelmezés kérdésével és eszközeivel, 
végül az oktatási anyaggal kapcsolatos kérdésekkel. — A szeptemberi füzetből 
kiemeljük Gödan lelkésznek A beszélő gyülekezet c. tanulmányát, amelyben a 
gyülekezeti munka eredményessége érdekében olyan útnak a lehetőségét kí
vánja a megszokott mellett felmutatni, amelyen a gyülekezet a pappal együtt 
járva és fáradozva — keres és talál. Különösen is érdekes, amint a prédiká- 
ció-özönnel elárasztott („tűrő” és „zúgolódó”)' gyülekezet mellett arról a gvü- 
lekezetről szól, amely maga is megszólal és gyülekezeti megbeszélések kere
tében módot ad lelkipásztorának arra, hogy valóban az ő életkérdéseivel fog
lalkozzék és rájuk adjon feleletet az ige örökérvényű üzenetéből. — Ugyan
csak a szeptemberi füzetben olvasható Lic. theol. Hartmann súlyos mondani
valókban gazdag, rövid cikke, amely Az evangélikus törzsgyülekezet kialakításá
nak az útja címen az evangélikus egyházi-gyülekezeti élet felbomlásának okai 
közt első helyen említi azt a sokszor szem elől tévesztett tényt, hogy a temp
lomi istentisztelet egyházi jellegét a pietizmus és a felvilágosodás teljesen 
elhomályosította és az „áhitat"- (Andachtsstunde) jelleggel helyettesítette és  
így az evangélikus istentisztelet elveszítette azt az eredeti sacramentális és  
ezzel összefüggő kötelező erejét, amely az eredeti lutheri keresztyénségben 
természetes sajátsága volt és amely nélkül az meg nem élhet. — Az októ
beri füzet tartalmából pedig kiemeljük Michels lelkész (Wittenberg) tanulmá
nyát, amely Konfirmandus-oktatás, mint az egyházba való bevezetés címen 
ennek a fontos egyházi munkának azokra a momentumaira utal, amelyek 
egészen gyakorlati módon éppen legközvetlenebb célját, az ifjúságnak a gyü
lekezeti életbe való organikus bekapcsolását szolgálják.

A Pastoraltheologie augusztus—szeptemberi számában (a minden füzetét 
értékessé tevő meditációs-anyagot itt is feltételezve!) kezdi meg D. theol. 
Dehn professzor a Felnőttek evangélikus oktatásának vezérfonala c. hosszabb 
tanulmányát (folytatása megvan az októberi füzetben!), amely a gyülekezet 
felnőtt tagjai közt, de még inkább az egyházba tértek közt végzendő egyházi 
oktató-nevelő munkánkra — már az eddigi részeiben i s : pl. I. az ember bib
liai és reformátori képe, II. az evangélium! — feltétlenül nyereségnek tekint
hető. — Ugyancsak az augusztus—szeptemberi füzetből figyelmet érdemel még 
Lic. theol. Bardtke lelkésznek A katechetikai gyermekprédikáció különböző fa
jaival (pl. bibliai történetet elbeszélő prédikáció, bibliai életképet feldolgozó
prédikáció, témás gyermekprédikáció) foglalkozó értekezése.
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A Monaischrift fü r  Gottesdienst und kirchliche Kunst július—augusztusi 
füzetéből kitűnik Christa Müller tanulmánya, amely Luther szentség-énekei címen 
az 1545 ben megjelent Babst-féle énekeskönyvben található ú. n. „Katechis- 
muslieder” közül a keresztság szentségére vonatkozó Christ unser Herr zum  

Jordán kam  és az oltár szentségére vonatkozó fésűs Christus unser Heiland, 
valamint a Gott sei gelobet und gebenedeit finom analízisét adja. — A szep
temberi füzet érdekes értékeként említjük Schnieber lelkész Istentiszteleti útmu
tató c. cikkét, amely először megállapítja, hogy a római katbolikusoknak igen 
jó segítségül szolgálnak az istentiszteletükön való részvételt illetőleg a külön
féle útmutatások, leginkább pedig a kis füzetekben az egyházi esztendő minden 
vasárnapjára és ünnepére kiadott „Klosterneuburgi miseszövegek”. — Meg
emlékezik aztán szerző a viszonylag előnyös helyzetben levő anglikánok Book 
oj Common Prayer-ének egységet biztosító jelentőségéről is. Végül kénytelen 
elismerni, hogy a mi ág. hitv. evangélikus egyházunkban — eltekintve a szinte 
szent irigységgel említett svédországi egyházi rendtől, amely az egyházi éne
kes- és imádságos-könyvben a liturgikus szövegeket is mindenkinek a kezébe 
adja a megfelelő utasitásokkal! — még csak most találkozunk olyan kísér
letekkel, amelyek ezt a nagy hiányt pótolni igyekeznek. Elsőnek a bajor 
egyháztartomány Liturgiánk c. istentiszteleleti útmutatóját ismerteti (szerzője: 
Dietz, a nürnbergi Szent Lőrinc- templom papja), azután A bécsi ág. hitv. 
evangélikus parochiális gyülekezet elöljárósága által kiadott istentiszteleti rend 
(1933) útbaigazításaival foglalkozik, — majd a tárgyszerűség és célszerűség 
szempontjából egyaránt kiváló A német mise ünneplése, vagyis az istentisztelet 
rendje az ágostai hitvallású evangélikus gyülekezetekben (összeállította Drob- 
nitzky frausadt-i lelkész, Valerius Herberger templomának a papja 1), — 
végül súlyos kritikai megjegyzésekkel illeti az erősen a berneucheni kör hatá
sát mutató és mesterséges kultusz-konstrukcióját alapul vevő lsenhageni 
templomi cédula „irányítását”.

A Luthertum júniusi számából kiemeljük Dr. jur. Oeschey professzor 
Hitvallás és szervezet c tanulmányát, amellyel az evangélikus (lutheri) egy
házalkotmány alapkérdéseit igyekezett megvilágítani az Általános Evangélikus- 
Lutheránus Konferencia ezidei lipcsei tanácskozásán. — Az augusztusi füzet 
tartalmából különösen is figyelmet érdemel a szerkesztőnek, D. theol. Berg- 
dolt professzornak Metzger lelkészhez intézett nyílt levele, amely A hitvallás 
— törvény ? címen arról szó), hogy milyen nagy szüksége van egyházunknak 
szent hitvallásaira és mennyire nélkülözhetetlen a hitvallás a papi szolgálat 
hűsége szempontjából is éppen napjainkban. — A szeptemberi füzet azonban 
szembetűnő értékes aktualitása D. theol. Sasse professzor ökuménikus vonat
kozású tanulmánya: Az egyházak egyesülése és a lutheránus hitvallás, amely 
nagyon helyesen teljes határozottsággal hirdeti, hogy a tiszta tanban való 
egység nélkül még csak elképzelni sem lehet ilyen egyesülést és hogy — mivel 
az ú. n. „Német Evangélikus Egyház” hitvallásaink tanítása szerint nem egy
ház, — az igazság oszlopának megalkuvás nélküli zászlóhordozása átszállóit 
az evangélikus Északra, amelynek szent hivatása a lutheri hitvallás egyházi 
érvényét tisztán megőrizni.

Az Eine Heillge Kirche július—szeptemberi hármas száma 88 lapos kü
lön füzetként a Gyónás és feloldozás nagy kérdéseivel foglalkozik egy egész 
tanulmány-sorozatban, amelyhez az eredeti evangélikus (Iuteránus) személyes 
gyónás gyülekezeteinkben való megelevenítésére, felújítására igen alkalmas
nak látszó és gyakorlati útmutatást tartalmazó 16 lapos kis füzetkét csatol 
Gyónási könyvecske evangélikus keresztyéneknek címen. — Az október—no
vemberi szám pedig ugyancsak külön füzetként jelent meg és a benne közölt 
tanulmányoknak, értekezéseknek és prédikációknak (pl. Heiler hatalmas pré
dikációja : „Az egyház, mint az igazság oszlopa és alappillére*1) megfelelően 
Az örök egyház címet viseli.

II. Az egyetemes evangélikus (Iuteránus) egyházi jelentőségében egyre 
növekvő svéd theologiai irodalom a közelmúltban ismét két olyan jelentős 
művel ajándékozta meg az egyházat, hogy rájuk már nemcsak Skandinávia 
többi országának egyházi élete, hanem az északamerikai és általában angol
nyelvű tudományos theologiánk is felfigyelt. Mind a két műnek Dr. theol. 
Runestam Arvid, az uppsalai egyetem hittudományi karának etika-professzora 
és az ottani érseki főszékeskáptalan tagja a kiváló szerzője.
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Az egyik könyv cím e: A házasság etikája. Az egyház életének egyik 
legégetőbb kérdés komplexumát világítja meg tiszta éleslátással, a tőle meg
szokott és mégis mindig megcsodált határozott tárgyszerűséggel, — még pedig 
úgy, mint akinek onnan felülről való kegyelem jutott osztályrészül, hogy se 
jobbra, se balra nem tekintve, mindig és mindenben az élő Isten üzenetét 
tolmácsolja. Lehetetlenség itt tartalmi összefoglalást adnunk; — elég, ha a 
könyv néhány fejezetének a címét idejegyezzük: A legmélyebb értelmű ter
mészetesség ; a nemi élet túlhangsúlyozása; érzéki szerelem és „eros“ ; meg
tartóztatás és idegesség; házasság pótlékok; a házasság feladata és problémája, 
a gyermek; stb. — A svéd egyházi diakonia vezetőségének könyvkiadóválla- 
lata hivatalos bírálója révén minden túlzás nélkül állapíthatta meg Runestam 
könyvéről: „Ha az egyház ezekben a kérdésekben új „szimbolum“-ot, hit
vallási iratot kívánna alkotai, — erre a célra éppen ez a könyv a legalkal
masabb !“ —

A másik mű, illetve tanulmány cím e: Az államhatalom határai. Benne 
az államnak az egyházhoz való viszonyát tárgyalja a szerző. Természetes, hogy 
figyelmét nem kerülhették el azok a fájdalmas események, amelyek az egy
házat Németországban új babilóniai fogság nyomorúságaiba vitték. Annál 
értékesebb minden megállapítása (amely az egyház öncélúságát, az államtól 
való függetlenségét olyan határozottan érvényre juttatja), mivel a szerző az 
egyháznak és államnak olyan kapcsolatában él, amely Gusztáv Adolf idejétől, 
sőt még régebbtől fogva az egyház és állam külső kapcsolata ellenére is min 
denkor meg tudta őrizni az egyház lelki szabadságát és íme, mégis szüksé
gesnek tartja — még a látszólag külső kapcsolatokban i s ! — az államhatalom 
határainak korlátozását, illetve mindazokról a területekről való visszaszorítá
sát, ahol az „Istennek kell-e engedni?", vagy az „embereknek kell-e engedni?" 
kritikus kérdése a kérész, yén élet összefüggéseiben felmerülhet.

Dr. theol. Jánossy Lajos egyetemi tanár.

Sallay István: A nyilvánvaló igazság. Bizonyságtételek a megtartó 
kegyelemről. Budapest 1935. 100 oldal, Szerző kiadása, Budapest VIII. Gyulai 
Pál u. 9. Ára 2 P.

Sallay István, ref. lelkész, a Bethánia Egyesület főtitkára, aki ebben a 
minőségben majdnem mindig az országot járja s aki így tág látókörű és mély 
bepillantást nyert a magyar protestantizmus lelki állapotába s egyházi hely
zetébe. Ezen kívül Budapesten kórházi és fogházmissziói munkát is végez, 
ami által az élet elesettjeinek a leikébe nyert mély bepillantást. Különben is 
éles szemű ember, aki utazás közben elkapott beszélgetésekből, újsághírekből 
s a mindennapi élet jelenségeiből is az Örökkévaló üzeneteit látja meg és 
olvassa ki. Ebben a kötetben 20 beszédét adta ki. Van köztük karácsonyi, 
nagypénteki, húsvéti, pünkösdi ünnepi igehirdetés, öt beszédben József életét 
dolgozza fel s van egy ifjúsági konferenciai beszédje is. A beszédeket a vilá
gos, egyszerű stílus, az életközelség, a biblikusság s az evangélizáló célkitűzés 
jellemzi. Magános lelki épülésre, felhasználásra is melegen ajánlom. j ,  2 .


