
Csendes óra. 

Keresztyének örvendjetek!
Uram Istenem! Hála Neked, hogy ismét megajándékoztál az örven

dezés idejével.
Tudom, hogy minden áldás Tőled jön. Tudom, hogy mindenben, ami 

megörvendeztet, a Te ajándékodat kell látnom. Áldlak életem minden örö
méért.

Segíts, hogy életem legfőbb örömét Tebenned találjam s abban, akit 
elküldtél értem is, Megváltó Krisztusomban! Add, hogy szent örömmel 
szenteljem meg az örvendezés idejét. Ámen.
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Örvendjünk Isten ígéreteinek!
December 1. örvendjünk valamennyi ígéretének. II. Kor. 1, 20—22. 

Közöm van Isten valamennyi ígéretéhez, amelyet igéjében tett. Mert nem 
egyes embereknek s nem egyes emberekért tette, hanem minden embe
rért! ígéreteit én érettem is beteljesítette Krisztus Jézusban!

December 2. örvendjünk Isten első ígéretének. I. Mózes 3, 15. Talá
lok-e örömöt abban, hogy harcolhatok a bűnnel? Hogy a bűnbeesés és az 
én bűnözésem ellenére sem vagyok tehetetlenül kiszolgáltatva a bűnnek 
és a bűn Atyjának? Hogy bármennyire mardossa sarkaimat, Krisztus Jézus
sal küzdhetetek ellene s általa győzhetek fölötte?

December 3. Örvendjünk, hogy emelt fővel járhatunk. I. Mózes 4, 7. 
Nem büszkén, nem gőgösen: emelt fővel! Isten gyermekeit nem arról kell 
felismerni, hogy horgasztott fővel járnak. Amikor Krisztus követésében 
jót cselekszem, örömmel felemelhetem fejem; azért, mert jól cseleked- 
hetem!

December 4. Örvendjünk, hogy Isten nem átkozza meg többé a föl
det. I. Mózes 8, 21—22. Nem haladta-e meg a mi korunk borzalmas világ
háborújával, örökös békehazugságaival és örökös háborús készülődéseivel, 
vörös és véres istentagadásával az özönvíz előtti istentelenséget? A meg
érdemelt átkot nem az Isten ígérete tartja-e távol?

December 5. Örvendjünk, hogy Isten az emberben akarja megáldani 
a földet. I. Mózes 12, 1—3. Isten minden gyermekét áldásra hívta el. Kit 
nagyobb, kit szűkebb körben. Azt akarja, hogy áldássá legyen életünk. 
S kiterjesztve tartja az áldástosztó életek fölött védelmező kezét.

December 6. Örvendjünk, hogy Isten emberi reményen fölül ígér.
I Móz. 15, 5—6. Hányszor állunk emberi számítás szerint lehetetlen dol
gok előtt! Úgy érezzük, feladataink meghaladják erőnket. Milyen jó ilyen
kor tudni: Isten előtt nincs lehetetlenség. Milyen jó, hogy a remény
telenségnél nagyobb hatalom a hit!

December 7. Örvendjünk, hogy Isten néhány igazért irgalmat ígér. 
I. Móz. 18, 22—33. Isten kinyújtott kezét vissza tudja tartani az ítélettől, 
ha csak néhány igazat lát a gonoszok sokaságában. Nem annak köszön
hetjük-e megmaradásunkat, hogy a néhány — annyira kevés — igazért 
még visszatartja ítéletét?
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December 8. Örvendjünk, hogy Isten akar a mi gyógyítónk lenni.
II. Móz. 15, 24—26. Tengernyi bajunk között könnyen elcsüggedünk. 
Kutató, éles szemmel megtaláljuk a hibaforrásokat, de orvoslásra ma
gunkat alkalmatlanoknak tudjuk. Egy a menedékünk: az Ür a mi gyó
gyítónk!

December 9. örvendjünk, hogy Isten népe lehetünk. II. Mózes 19, 5—6. 
Isten nem szerződik le egy néphez sem végérvényesen és visszavonhatat
lanul. Minden nép közül az az övé különösképpen, amely hallgatja szavát 
és megvalósítja akaratát, amely komolyan szent néppé akar lenni.

December 10. Örvendjünk, hogy Isten szeretni tudja a méltatlant. 
V. Móz. 7, 7—8. Isten előtt nem az tesz kedvesekké bennünket, amit mi 
tudnánk felsorolni: tömeg, hatalom, erő! Minél inkább érezzük ráutalt
ságunkat, minél jobban tudjuk méltatlanságunkat, annál jobban szeret.

December 11. örvendjünk, hogy Isten nem a látszatra tekint. Sám. 
16, 7. Félnem is kell attól, hogy Isten előtt nem az számít, ami szemre 
szép. Mert magam bizony sokszor arra nézek! De örülnöm is lehet azon, 
hogy Isten tovább lát, mélyebbre lát s meglátja hitem gyenge csiráját i«.

December 12. Örvendjünk, hogy Isten békességet akar szerezni. Ézs. 
11, 6—9. Bármennyire tajtékzik a gyűlölet emberek, népek, világnézetek, 
sőt keresztyén felekezetek között, Isten békességet akar és fog szerezni; 
engem is békesség követének rendelt, boldog, szent szolgálatra.

December 13. örvendjünk, hogy Isten látókká akar tenni. Ézs. 25,
7—8. Milyen fátyolosán, milyen homályosan látunk sokszor sokat életünk
ben! Milyen sok félréértés és baj támad a mi homályos látásunkból. Meny
nyivel világosabban látunk Krisztus által addig is, mig végül színről-színre 
látunk.

December 14. örvendjünk, hogy Isten a szegeletkőre akar helyezni 
minket. Ézs. 28, 16. Minden ingadozik köröskörül. S ha jól megfigyeljük 
a változásokat, kettőt látunk. Vannak, akik szétzúzódnak a próbakövön, 
vannak, akik megállanak az erős alapon s nem futamodnak meg.

December 15. Örvendjünk, hogy Isten utat nyit a visszatérésre. Ézs. 
35, 8—-10. Nem magam tiprom ki magamnak az útat. Isten tartja nyitva 
számomra a bukdácsolás keservei után a visszatérés örömét. De ez az út^ 
szentség és tisztaság útja. Neve: Krisztuskövetés! Akik járnak rajta: meg 
váltottak.

December 16. örvendjünk, hogy Isten nem enged elfáradni minket.
Ézs. 40, 28—31. Ö maga, az Örökkévaló, nem fárad el. Mi csakhamar 
meglankadunk. Testi erőnk felett nem rendelkezhetünk tetszés szerint. Még
is, akinek a lelke nem fárad el, aki nem csügged, hanem bízik az Ürban, új 
és új erőt nyer Tőle.

December 17. örvendjünk, hogy Isten ismer minket. Ézs. 43, 1—2. 
Nem általánosságban akar ismerni engem: ez is ember! Hanem személy 
szerint: neveden! Megígérte, megtartja: ismerem az egyéniségedet, isme
rem a szolgálatodat, számon tartlak, mert megváltottalak!

December 18. Örvendjünk, hogy Isten meg tudja mutatni dicsőségét. 
Ézs. 45, 22—24. Nem tart örökké Isten tagadóinak és haragosainak fölé
nyessége. Sokszor térdre kényszerítette már ellenségét. Minek örvendesz 
ilyenkor? Kizárólag Isten dicsősége megjelenésének?

December 19. örvendjünk, hogy Isten szeretete mindennél nagyobb. 
Ézs. 49, 14— 16. Majdnem lehetetlen, hogy az anya megfeledkezzék gyér-
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hiekérői. Mégis előfordulhat. Isten szeretete az édesanya sZereteténél is 
nagyobb. Nem tud megfeledkezni rólam. Lehet-e ennél nagyobb örömöm?

December 20. örvendjünk, hogy Isten csak rövid ideig tud elfordulni 
tőlünk. Ézs. 54, 7—10. Isten szeretete nemcsak nagyobb minden földi sze
retetnél, de más is. Haragjában el tud fordulni tőlünk. Megérdemeljük, 
mert búsítjuk a legnagyobb szeretetet. De íme, Isten csak egy szempillan
tásig tud elhagyni minket, azonban örök irgalmassággal könyörül rajtunk!

December 21. örvendjünk, hogy Isten gondolatai nagyobbak a mieink
nél. Ézs. 55, 8—9. Szeretjük gondolatainkat végiggondolni és terveinket 
megvalósítani. Boldogtalanok vagyunk, ha szándékaink, terveink meg
hiúsulnak. Gondolunk-e néha Isten Ígéretére, hogy van a mi gondolata
inknál magasabb gondolat is s tudunk-e ebbe legalább — belenyugodni3

December 22. Örvendjünk, hogy Isten szeret leszállni. Ézs. 57, 14— 15. 
Övé az ég minden dicsőségével. Magasságban lakozik, hova nem érhetnek 
fel életünk kicsinységei. Mi hányszor szeretnénk szabadulni tőlük. S ö  
szeret leszállni hozzánk. Hányszor sietek eléje az összetört szív alázatos 
örömével?

December 23. örvendjünk, hogy Isten bennünk akar szállást venni.
Ézs. 66, 1—2. A kézzel csinált akár pompás, akár legegyszerűbb templo
mokban Isten szólni akar a Benne hívők közösségéhez. De nem akar ott 
maradni, lakni nem ott akar, hanem benned, szívedben, életedben. A szent 
ünnepeken vájjon csak én fogok-e Hozzá menni, vagy el tud majd jönni 
Ö is hozzám, velem?

December 24. Örvendjünk Isten vigasztalásának. Ézs. 66, 12— 13. Áld-
lak Uram, mert kiterjesztetted reám is békességedet. Elküldted értem is 
szent Fiadat, általa megszabadítottál a bűn hatalmától. Nem volt ennél 
nagyobb nyomorúságom s azért nincs nagyobb vígasztalásom annál: meg
született Megváltóm! — Valóban nincs nagyobb örömöm s vigaszom 
ennél?!

December 25. Örvendjünk, hogy Isten új szövetséget kötött velünk.
Jel. 31, 31—34. Ami Ígéret ivóit, valósággá lett. Mint új szövetség gyer
mekei járulhatunk Istenünk elé. Isten részéről eljöttek az új szövetség 
napjai. De az én részemről eljöttek-e már? Akit Krisztusban megismertem 
egészen, betölti-e egész életem?

December 26. örvendjünk, hogy Isten el akarja távolítani belőlünk 
a kőszívet. Ezékiel 11, 19—20. Kőszívről tettem tanúságot sokszor Istennel 
szemben, embertársaimmal szemben. Az új szövetség fennmaradására ré
szemről új szívre van szükségem. Hogy ne ellenkezzem minduntalan Iste
nemmel s ne legyek kemény azokhoz, akiket Isten ugyancsak — meg
váltott!

December 27. Örvendjünk, hogy Isten emlékezni sem akar bűnünkre.
Ezék. 18, 21—23. Nem mondom-e s nem cselekszem-e, hogy megbocsátok, 
de feledni nem akarok. Isten pedig úgy akar megbocsátani annak, ki 
megtér és utaiban jár, hogy gonoszságáról emlékezés se legyen! Én ne 
akarjak ilyen örömöt szerezni másnak?

December 28. örvendjünk, hogy Isten egyesíteni akar bennünket. 
Ez. 34, 23—24. Nem lesznek örökké egyenetlenségek. Le fognak hullani 
a válaszfalak, meg fognak szűnni a mesterséges megkülönböztetések. Meg 
fog valósulni az ígéret az egy nyájról és egy pásztorról. Tudok-e úgy 
nézni a velem szembenállókra, hogy voltaképpen egy nyájba tartoznánk?

1*



4

December 29. Örvendjünk, hogy Isten mindent számon tart. Dániel
5, 25—28. A gonoszság megtorlását nem látod s kételkedel Isten igazsá
gosságában. Pedig Isten mérlegre veti szavaidat, cselekedeteidet s min
denkiét. S van úgy, hogy a mérték betelik. Isten mindent számon tart. 
Félned kellene, ha nem tudnád, hogy Isten Krisztus érdeméért irgalmaz 
a hívőknek. De jaj a hitetlenségnek!

December 30. Örvendjünk, hogy Isten igéje utáni éhséget bocsát az 
emberre. Ámos 8, 11—13. Hiába az emberi bölcseségnek és okoskodásnak 
minden rohama Isten ellen s hiába akarja betölteni értelmedet, szívedet. 
A megvetett ige után újabb és újabb vágyódás támad s a lélek éhségét 
semmi bölcseség ki nem tudja elégíteni, csak Isten beszéde!

December 31. Örvendjünk, hogy Isten az egész föld királya akar lenni. 
Zak. 14, 6—9. Eljön az a nap, amelyet csak az Isten tud, amikor világos
ság lesz a sötétség helyén. Ezzel az esztendővel is közelebb jött az 
ideje. De én örvendhetek-e ennek a távozó esztendőnek? Örömmel bú
csúzhatom-e tőle: közelebb hozzám Isten királyságának eljövetele? Mi 
nagyobb? Szolgálatom öröme, vagy mulasztásaim vádja?

Uram, Istenem! Áldlak s magasztallak, mert Te nemcsak ígérsz, 
hanem szent Fiadban mindent meg is adtál, amit ígértél. Áldlak, hogy 
nékem is megadtad. Áldlak, hogy rajtam is minden napon betöltőd Ígé
reteidet. A hanyatló és távozó esztendő telve volt kegyelmed bizonysá
gaival. Nemcsak méltatlan voltam, de kellően lel sem ismertem jóságo
dat és oly keveset örültem neki. Bocsánatodat kérem! S ha tovább vezetsz, 
vezess hívebb szolgálatra Benned való örvendezéssel! Ámen.

Kóts Lajos
lajoskomáromi lelkész.

* ❖  #

Hozzád kiáltok, Uram, az élet ködös országútjáról. Rettegek az én 
nagy egyedülvalóságomban. Győzz meg engem, hogy Te velem vagy. 
Gyötrő érzések: elégedetlenség magammal és másokkal, megcsüggedés, a 
szélmalomharc kínos árnyéka borulnak szívemre és teszik azt szinte hor- 
dozhatallanul nehézzé. Uram, üresíts meg tőlük, tedd könnyebbé az én 
lel kémét. Hadd vehessek fel naponként többet a Te világosságodból és 
igazságodból, hogy lehessek az élet országútján necsak névben, de való
ban is a Te embered. Ámen.

Isten embere az élet országútján.
Ap. Csel. VI. rész.

I. Helyét keresi.
Január 1. Panaszaival. Csel. VI. 1. Milyen hamar készen van a panasz 

nálam is. Visszanézek az elmúlt esztendőre. Keveslem az eredményt, amit 
elértem. Sokallom a munkát, amit érte adtam. S talán még jobban kisért 
az a gondolat, hogy mások — szerintem — kisebb értékkel s kevesebb 
munkával fontosabb helyekre, nagyobb eredményekhez érkeztek el. A mel- 
lőztetés ézrete ott sajog a szívemben, ott ég az ajkamon. Előre nézek az 
új esztendőbe. Kitől követeljem ki a jogos részem, hogy kevesebb okom
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legyen a panaszra? S a panaszkodás gondjai között egyre lankad a mun
kám lendülete, a hitem akarása. így keresem-e én is az utamat?

Január 2. Mások panaszai között. Csel. VI. 1. Panaszkodnak ellenem is. 
Hátam mögött. Szemtől-szemben. Hol jogosan, hol jogtalanul. Hogy nem 
teszem azt, amit várnak tőlem. Hogy olyat teszek, amit éntőlem nem vár
tak. Ha az egyik oldalhoz csatlakozom, a másik neheztel. Ha az egyik
hez sem, akkor mind a kettő. És én tétovázva keresem az utat. Lehet-e 
hát helyes az én mindennapi panaszokkal kísért szolgálatom?

Január 3. Irigység terhével. Csel. VI. 1. Milyen könnyű irigyelni 
azt, akit jobban megbecsülnek. Tudtam-e, tudom-e már írigykedés nélkül 
látni a más megbecsülését. Akkor is, ha egyben-másban engemet előz 
meg. Vagy úgy érzem, hogy engem rövidít meg, ha többre becsülik én
nálam? Tudom-e becsülni magam is a nálam különbeket? S azokat, akik 
tán nálam is kisebbek? Ellenem is sokszor felgerjed az irigység. Majd a 
személyemnek megadott tisztelet, majd az anyagi megbecsültetés, majd 
az u. n. könnyű hivatalom az irigység tárgya. Sóhajtva folytatom utamat. 
De nehéz is egy lelkésznek irigykedés és irigyeltetés két malomköve közt 
fel nem őrlődnie, eligazodnia!

Január 4. Anyagiakhoz kötötten. Csel. VI. 2. Az asztalok szolgálata 
úgy is megkísért, hogy az egyház dolgaiban legfőbbnek az egyház szo
ciális tanítását tartsam és hirdessem. Hogy gyakorlati szociális változtatá
sok követelése mellett elhalványodik bennem és hatásom alatt körülöt
tem is a legnagyobb dolog, hogy mi mind üdvösségre rendelt, megváltott 
emberek vagyunk. Ha összeütközik a hatalmasok hatalmi érdeke és Isten 
igéje, megmaradok-e mindig az Ige mellett. Vagy tán kiegyezem 10—20 
%-ra. Sohasem volt több nekem a magam anyagi érdeke Isten igéjénél?

Január 5. Be nem ismert tévedések között. Csel. VI. 2. Itt még az 
apostolok is elfogadják azt, hogy tévedtek a munkabeosztásban vagy meg
ítélésben. Hány lelkészt vádolnak meg azzal, hogy soha semmi hibáját 
belátni nem tudjál, vagy, hogy nem akarja. Nincsen bennem semmi az 
ilyen lelkűiéiből? Nem vindikálom-e magamnak az ex catedra csalhatat- 
lanságát? Nem akarom-e elhitetni magammal, ha én kisebbséget szen
vedek, hogy az szükségképen az Isten országának kisebbítése is? S váj
jon eljutok-e a helyes ösvényre, ha az önimádat leikével indulok feléje?

Január 6. Beismert tévedéssel. Csel. VI. 2. Sok ember szeret valami 
nagyobb erkölcsi értékkel rendelkező embert látni lelkészében és neki is 
fáj, ha a lelkész kénytelen beismerni azt, hogy itt vagy ott tévedett. 
Mégiscsak ez a helyes út. Ha nem tudtam a hibát elkerülni, legyen hitem 
ezt be is vallani. Ne nevezzem ki tévedésemet utólag erénnyé. Ha tán ki- 
sebbedik is személyem néhány kicsinyhitű embertásam előtt, az Isten or
szága nyerni fog vele. Itt is nyert azzal, hogy az apostolok a mellékútról 
a nekik kirendelt főútra visszatérést mondották meg nyíltan helyesebbnek. 
Kinek van ereje bevallani a saját hibáját, több annak ereje a hiba elke
rülésére is.

Január 7. Egyre szélesbülő horizonttal. Be kell látnom, hogy nem
csak magam vagyok Isten szolgálatára rendelve. Még a magam felelős
ségére bízott munkakörben sem tehetek mindent egymagám. Hányszor az 
a bajunk, hogy mégis úgy gondolkodunk, úgy cselekszünk. Azt hisszük, 
amit más tesz, az nem lehet más, csak rossz. Vagy hogy árt minekünk, 
ha más is végez munkát az én felelősségem munkaútjain. Pedig mindenki
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értékes Istennek, aki az ö  szolgálatára alkalmas. Nem gyengül a munka 
azzal, ha jó kézbe adatott, vagy jó vállra helyeztetett reá. Több munkás 
kéz több jó munkát végez. Több váll többet elbír. Több ember hite több 
csodára képes. Eljutottam-é már a munkatársakban nyert isteni ajándék 
megismerésének a boldogságára?

II. M egtalálja helyét.
Január 8. Mert nem a magáé többé. Csel. VI. 3. A gyülekezeti közös

ség nemcsak segítség és elsősorban nem is az, hanem kiváltképen nagy 
felelősség a lelkész számára. Arra rendeltetett, hogy az egész gyülekezet 
gondja szorongassa. Viselem-e ezt? Más lehet csak félig, vagy még ke- 
vésbbé is a gyülekezeté, nekem egészen az övének kell lennem. Irányíta
nom kell a gyülekezet életét, de meg kell becsülnöm a gyülekezet köz
akaratát is. Isten lelkének velem közölt irányításával összeegyeztetem én 
is a gyülekezet belső jó rendjét.

Január 9. Értékelni tudja az emberek bizonyságát. Csel. VI. 3. Embe
rek jóbizonysága is rajta volt azon az úton, mely gyülekezetem vezető
jévé tett. Hányszor elmondották, kitől és hol hallottak rám jó bizony
ságokat. Mérlegelem, mindaz jó bizonyság volt-e egészen igazán. S ami 
Isten mérlegén is az volt, rászolgáltam-e arra a jó bizonyságra? Tán 
voltak rólam rossz bizonyságok is. Megcáfolta-e vagy elfeledettekké tet- 
te-e ezeket az életem útja? Ott a helyem nekem is, ahol az igazán hívő 
lelkek tudnak rólam jó bizonyságot tenni.

Január 10. Emberek mögött meglátja az Isten vezetését. Csel. VI. 3. 
Az apostolok nem bízzák rá teljességgel a gyülekezetre, hogy találomra 
válasszon ki munkásokat. Azok közül kell választania, akiket Isten lelke 
alkalmasokká tett. Isten szolgája helyére talál, mert bármilyen legyen is 
az odavivő földi út, őt az Isten vezeti oda. Nem fog félre vezetni engem 
az emberek esetleges hamis bizonysága, ha soha nem felejtem, hogy Isten 
állott az engem megkereső emberek mögött. S ma sem én vagyok az, 
aki vezeti a gyülekezetei. Mögöttem is ott áll az Ö vezetése.

Január 11. A maga helyén tartja magát a legalkalmasabbnak. Csel. 
VI. 3—5. Ha hiszek abban, hogy Isten választott ki engem a magam he
lyére, nem kételkedem abban sem, hogy ö  ide tartott alkalmasnak. Nem 
vívódom azzal, hogy másutt talán alkalmasabb lennék. Vagy talán azzal, 
hogy másik hely nekem konveniálna jobban. Ha Isten úgy ítél felőlem, 
bizonyosan úgy is intézkedik. Én boldogan állok be a magam helyén az Is
ten munkájába. Isten országában a legkisebbnek látszó helyek jó vagy rossz 
betöltésén is lelkek élete vagy hajlála fordul meg.

Január 12. Nem tartja magát pótolhatatlannak. Csel. VI. 4. Az apos
tolok az asztalok körüli munkát rábízzák másokra. Sőt egyéb munkákat 
is. Más is alkalmas, ha az Isten van vele. És én is csak addig. Azért nem 
akarom magam mindeneknél különbnek tartani. Nem hangoztatom, hogy 
helyemet senki nálam jobban be nem töltheti. Lehet, hogy az utánam 
jövőnek több erőt és a Szentlélekkel vaió nagyobb teljességet fog adni 
az Isten. S ha az Űrnak már most szüksége van az utánam jövőre, fel
ajánlom az Ürnak magamat és a helyet is, amit eddig reám bízott. Csele
kedjék velem úgy, amint jónak látja.

Január 13. Ő is mindenkit a maga helyére akar állítani. Csel. VI. 3—6. 
Nem könnyű dolog az emberek között nyíltan különbséget tenni. Külö-
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nősen nem akkor, ha egyházi tisztséget kell reájuk bízni. Hogyan bizom 
ezt rá a gyülekezetre? Ugy-e, hogy azt mondom: nekem egész mindegy; 
vagy talán úgy, hogy a nekem személy szerint tetsző embereket, vagy 
a hangadókat akarom mindenütt ott látni? Mind a kettő hibás. Rajta kell 
lennem, hogy az az ember kerüljön kiemeltebb helyre, akit Isten akarata 
óhajt. Ezért fogok Istenhez imádkozni és arra kérem a gyülekezetei is, 
hogy velem együtt ezért imádkozzék. Minden egyéni érdeknél fontosabb 
az Isten szolgálatának érdeke.

III. Betölti helyét.
Január 14. Munkája imádságra épül. Csel. VI. 4—6. Szent munkámban 

az ima az első. Nélküle képmutatássá lesz minden lelkészi szolgálat. S 
elsorvad lassanként minden igaz lelki munka. Helyem jó betöltése attól 
függ, megvan-e bennem az imádkozás lelke. S elfoglalja-e az imádság 
nálam azt a központi helyezést, amit Isten emberénél el kell foglalnia. 
Imádság tárgya-e előttem éltem minden viszonylata? Akadozó folyamat-e 
az én imádságom, vagy tényleg szüntelen? Szünet nélkül valóvá teszem 
ezt évről-évre jobban. Nemcsak úgy, mint a magam dolgaiért való kérést, 
hálaadást, hanem mint embertársaimért szüntelen szorongatott lélek aggo
dalmas és bizakodó imádkozását is.

Január 15. Mások imája is építi munkáját. Csel. VI. 6. Ahogyan hiszem 
azt, hogy én nem imádkozom hiába másokért, ugyanúgy tudom azt, hogy 
az érettem mondott igaz imádság a nekem adott legdrágább emberi aján
dék. Rá vagyok szorulva, nélküle félben marad a lelkem. Az a lelkész, 
akiért senki sem mond imát, felesleges a helyén. Az a lelkész, aki nem 
becsüli s nem kéri az érte mondott imát, maga sem veszi komolyan az 
imádságot soha. Két oldala van imámnak a jó Isten előtt. Az egyik, amit 
én mondtam másokért s ezt egészíti ki, amit értem mondtak. Imádságom 
ebben lesz teljessé. Szárnyat ád lelkemnek az a bizonyosság, hogy imád
koznak értem. Gyakorlom s tanítom az egymásért való ima építő hatalmát

Január 16. Isten igéjét hirdeti. Csel. VI. 2. és 7. Aki vezető helyre 
állíttatik, könnyen a maga szeme és horizontja szerint akarja alakítani 
a reá bízottakat. Tudom, hogy helyemet csak akkor töltöm be, ha az 
Ür horizontját és az ő  látását teszem magamévá. Ha valóban az Igét 
hirdetem. Ezért Isten igéjét nem teszem üresen kongó szóözönné. Nem 
azt alakítom a magam terveibe használhatóvá. Magam leszek használha
tóvá a változhatatlan, egy örök Ige élő haltalmában. Mert az Ige nem 
az én élőszóm által lesz élővé. Engem tölt meg új élettel az eleven Ige. 
Ezért elevenít meg általam mást is az élő, ható, csontok-velők megoszlását 
munkáló ige.

Január 17. Részt vesz Isten igéjének növekedésében. Csel. VI. 7. Nem
töltöm be a helyemet, ha úgy viselkedem benne, mint a megállapodott és 
rendíthetetlen nyugalom embere. A minden jól van úgy, ahogy van, nem 
az Ige elve. Nem lesz az enyém sem. De az sem, hogy mindenből csak 
annyit, amennyit el nem kerülhetek, majd csak eltelik a szolgálat ideje. 
Ha az élő Ige hirdetője vagyok, magam is folyton növekszem ebben az 
Igében, de az Ige növekedését magam körül is mind határozottabban 
látom. Egyre jobban belenövök az Igébe és az Ige egyre jobban túlnő 
mégis engemet.



8

Január 18. Hatni fog mindig az Istent kereső emberekre. Csel. VI. 7. 
„A papok közül is nagy sokan követték a hitet." Az a mi legnagyobb 
bukásunk, ha az Istent kereső emberek elől magunk fogjuk el az Istent. 
S az a mi legjobb földi bizonyságunk, hogy az Istent kereső emberek 
tartanak minket a magukénak. Vezetésre hivatott telkekhez úgy találom 
meg az utat legkönnyebben, ha félre nem magyarázhatóan megláttatik 
rajtam, hogy engem magamat is Isten Lelke vezet. S nem magam akarom 
vezetni azt, akit Isten Lelke szintén vezetőül rendelt, hanem a Lélek 
vezetését szerzem neki is meg.

Január 19. Hisz a tanítványok számának sokasodásában. Csel. VI. 7. 
Tudom, hogy először nem a gyülekezeten kívülállók között kell várnom 
a tanítványok számának sokasodását. Nem mindenki tanítvány, aki benn 
van a gyülekezetben. Talán benn is több az, aki semmit vagy csak keve
set törődik Isten dolgaival. Ott is növekedhetik a tanítványok száma, ahol 
fogyatkozik a külső lélekszám; ott is fogyatkozhat a tanítványok száma, 
ahol nagyon felnövekszik a külső lélekszám. De egy az bizonyos: ahol 
sokasodik a tanítványok száma, ott előbb vagy utóbb, de a lélekszám 
növekedése is követni fogja azt. Mert több hívő lélek még több hívő 
lelket fog gyűjteni Isten munkatáborába. Ezért dolgozom nagy remény
kedéssel.

IV. Helyén meg nem rendül.
Január 20. Nem retten meg a vetekedőktől. Csel. VI. 9. Hamar állnak 

elő ma is vetekedők. Elforgatják az Isten igéjét. Tőlem is ezt kérik. 
S ha meg nem cselekszem, engemet vádolnak Isten igéjének félreértésé- 
val vagy elferdítésével. Azok közt lesz-e az én helyem, kik az első ellen
kező szóra színleg vagy valóban, de mindjárt igazat adnak a vetekedőnek, 
— vagy azok közt, akik mernek szólani és fognak is szólni olyan igével 
is, mely talán nem tetszik a kevéshitűeknek, vagy az önigazságukkal el
telt embereknek? Könnyű a felelet. Nehezebb a meg is cselekvése. Mégis, 
ha Isten ily igével keres meg engemet, szólni fogok benne. Ahol a vete- 
kedés meggyengíti a Lélek külső táborát, ott hit nélkül összeálltak akar
tak Isten emberei lenni. Az igaz hit megacélosodik a véle vetekedő tűz
ben. Ilyen hitet viszek én is az élet országútja próbatételére.

Január 21. Nem ingatja meg a bujtogatás szele. Csel. VI. 11. Termé
szetes következménye az az emberi bűnösségnek, hogy akkor, ha bűnei
től megválni nem akar, Isten igéjét akarja minden módon dezavuálni. Ősi 
módszer ehhez: megverem a pásztort és megzavarodnak a juhok. Ott kapja 
a pásztor a legtöbb verést, ahol jelen sincsen. A háta mögött dolgoznak 
a lehetetlenné tevésén. Vagy azon, hogy tehetetlenségre kárhoztassák. 
Kényelmes eszköz rá a bujtogatás. Tudnom kell: ahol hívő keresztyén 
élet van, bujtogató is van ott ellene. Csak ott nincs soha bujtogatás, ahol 
a minden jól van álláspontjáról ítéli meg a pásztor a gyülekezetét. Egyhá
zam és ellenem való harc lehet élő voltunk kísérő jele is. De nagy alázat
tal tartsak bűnbánatot, hogy ne takarjam soha a magam bűnös mulasz
tását avagy tévedését a hívő élet elleni bujtogatás köpenyével.

Január 22. Nem dönti le a nyílt támadás sem. Csel. VI. 12. Mert ez 
is jön. Amit sokan súgnak-búgnak titkon, ha még annyira meg vannak is 
győződve egyenként a sugdolódók annak igaztalan és helytelen voltáról,
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ha a tömegben egyszer valaki kimondja, nem nehéz találnia együttkiáltó- 
kát. Az ember alantas indulatai a tömegben korbácsolódnak föl a fékte
lenségig. Ha ilyen helyre állít az isteni akarat, akkor is tudni fogom, 
hogy sem a népszerűség visszaszerzéséért, sem a magam kicsiny érde
keinek megvédéséért nem árulhatom el az Isten dolgait. De nem is ala- 
csonyítom le Isten dolgainak védelmét méltatlan eszközök igénybevéte
léig. Vetekedés, bujtogatás, nyílt támadás ellen csak egy a fegyverem 
s ez teljesen elég: az Isten tiszta szent igéje. Ezen állok. Kősziklán állok 
Éltemet veszik el, azt is a kősziklán adom át. Róla le nem dönt semmi sem!

Január 23. Megakasztott munkáját nem tartja elveszettnek. Csel. 
VI; 12— 15. Hányszor vagyunk úgy, hogy a legkisebb akadály is azt akarja 
elhitetni velünk, hogy hiábavaló volt a munkálkodásunk. Istvánnak is 
abban kellett hagynia munkáját. De az általa elhintett mag csak aztán 
lett igazán vetéssé. S hozott még Pál-apostoli hajtásokat is. A fizika az 
energia megmaradását bebizonyítottnak tanítja. Nekem még ennél is bi
zonyosabb az, hogy semmi munka el nem veszhetik, mely valahol és vala
mikor Isten szolgálatára adatott. Ám gátolják meg vagy akár semmisít
sék is meg, amit elkezdtem, avagy elvégeztem, ami az Űrért való munka 
volt benne, ma(ga az Ür fogja azt továbbhatóvá tenni s továbbépíteni 
vagy újjáépíteni. S talán épen az én bukásom is reáépítésre választatik. 
Ezért is megteszem a magamét mindig, mint erőmtől telik, teszem annak 
idejében, mert tudom, hogy ami az Űré, az meglesz mindig idejében. Nem 
minden mindig az én időmben, de minden mindig a maga idejében, az 
Úrnak idejében.

Január 24. Nem ragadja el a test. Csel. VI. 12. Testi erőszakot alkal
maznak itt az Isten emeberével szemben. Ő maga nem hadakozik a tes
tiek szerint. Kit elragad a test egyik bűnös indulatja, Isten országa dol
gait is hamar ítéli meg a testiek szerint. A testi, bűnös gyarlóság számára 
megértést, magyarázatot hirdetve szinte már jogosnak is vallja azokat. 
Talán épen azért, hogy a testnek szolgáltatva igazságot, a maga háborgó 
lelkiismeretét altatgassa el. De Isten embere az őt körülvevő felzendüll 
bűnös világ közepette is tisztaságot, jóságot és Istenben való békességet 
áraszt maga körül. Azért, mert uralkodik azon, ami a testtől született. 
Hogy állok a testiség dolgával? Előttem áll, erősödik bennem: engem, 
az Isten emberét nem ragad el a test!

Január 25. Lelkét nem téveszti meg hitető beszéd. Csel. VI. 11— 14. 
Ahol emberi szó hangzik, mindenütt vannak olyanok, kik azt félremagya
rázzák. A lelkész hivatásánál fogva a sokszor hangzó szó embere. Hány 
mondatát értik minden rossz szándék nélkül is félre. Hányat magyaráz
nak szándékosan rosszra! Sokszor azért, hogy bizonyos lelki kényszert 
gyakoroljanak rá. Máskor egyenesen őrá hivatkozva igazolja egyik-másik 
a maga balga felfogását. Helytelen és zavartkeltő újításokkal, majd csö
könyös és kerékkötő maradiságokkal vádolják, hogy eltérítsék a helyes 
ösvényről. Isten igéjében van mindig új is, olyan is, ami mindvégig egy
forma. Én ezekhez tartom magamat. Ez az én újításom. Ha az Ige akarja, 
emberkéz által emelt templomok ellen is szót merek emelni, vagy ősi 
megrögzött téves szokások ellen is. De szilárdan ragaszkodom ahhoz, ami 
tegnap cs ma és mindörökké ugyanaz.
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V. Megláttatok rajta Isten dicsősége.
Január 26. Isten bizonyságai kísérik. Csel. VI. 8. Istennek ma is vannak 

jc-lei, melyekkel megdicsőíti Nevét a választottak munkájában. A jele* 
meglátására azonban igazában csak a hit a képes. Azt, hogy egyik vagy 
másik igen bűnösnek tudott ember megjobbítja a külső életét, még a hi
tetlen ember is tudomásul tudja venni. De ha Isten ezt egy hívő lélek, 
talán épen az én hívő lelkem munkájának a csodás eredményévé tette, 
hitem az Isten nekünk adott jelét látja benne. Hitetlen ember szerencsés 
vagy balvégzetű véletlenekkel tudja tele az életét. Én mindenben Isten jeleit 
találom. Megáldatásban is, megcsalódásban is. Mindegyik jel arra, hogy 
Istené a hatalom ma is pásztor és nyáj fölött.

Január 27. Emberi erőt isteni szolgálatra ád. Csel. VI. 5. Tudom, 
hogy lelkészi szolgálatomban emberi erőim is benne vannak. Magaszta
lom az Urat, hogy belé engedte helyeznem azokat. Azt is tudom, hogy 
embertársaim emberi erőivel is lehet és szabad is számolnom. De sem a 
magamét, sem embertársaimét túl nem értékelem. Annyit ér erőnk, ameny- 
nyi Isten szolgálatára fogy el belőle. Erőimet válogatás nélkül adom 
szent szolgálatom rendelkezésére. Nem tudom, melyik lesz alkalmas az 
Úrnak. Erőm csak parányi az Ür erejéhez, de boldog vagyok, hogy az 
Ür ezt a csekélyét is tudja és akarja használni. S az is boldoggá tesz, 
hogy ebben a szolgálatban mások erejét is felhasználja az Űr. Legyen 
áldott, Aki méltatott minket a szent szolgálat útjain járásra.

Január 28. Emberi gyengesége nem lesz akadálya. Csel. VI. 10. Annyi 
látszólagos emberi többlethatalommal és tudással szemben is az alamizs
naszedő István a több és a nagyobb. De nem ő, hanem Az, akinek Lelke 
őáltala szólott. Ahol Isten dicsősége van az emberen, ott az emberi erőt
lenségnek Istenben való dicsekedés lesz a folytatása. Hányszor meglát
tam már, hogy Isten ereje emberi erőtlenségekkel is eléri célját. Az a 
dolgom, hogy erről tegyek bizonyságot. Azért bátran hirdetem: ahol mi 
a legerőtlenebbek vagyunk, annál erősebb ott az Ür. Ha hitem azt mondja: 
ezzel a sereggel győzni fogsz, harcba indulok akkor is, ha seregemet a 
két kezem ujjain is össze tudom számolni. Ha hitem azt mondja: ezt a 
házat nem te építed, hanem maga az Ür, akkor is építésbe fogok, ha nin
csen több, csak egy téglám és egy emberem az új épülethez. Én szégyent 
vallhatok, de az Ür győzni fog.

Január 29. Istentől adatott lesz a bölcsesége. Csel. VI. 10. E világ fiai 
is bölcsek a maguk nemében. Céltudatossá teszik munkáikat a maguk 
látóköre szerint. De ez a bölcseség csak a halálra ítéltnek bölcsesége az 
életről. Minduntalan elfullad a „nem tudom,“ „nem értem," „nem lehet" 
„elkéstem" zajló tengerében. Én Isten szerinti bölcseséget akarok s ezzel 
védem ügyét. Nem áltatom azzal magamat, hogy Isten reá van utalva az én 
bölcs szavamra. Én Öt nem igazolhatom. Az én böicseségem annyi, hogy 
hirdetem és látom, hogy minden emberi tudás és bölcselkedés dacára egy 
az Ür égen és a földön. Nincs értelem, tudás, mely Öt útjáról egy haj
szálnyira is eltérítené. Nincsen hatalom, mely megakadályozná azt, amit 
ö  akar, vagy megcselekedhetné, mit ö  akadályoz. Ez az én együgyüségem 
és ez az én böicseségem. Ez árasztott fényt és derűt a megváltott Istvánra 
ez ad fényt és derűt az én életutamra is.

Január 30. Ellenállhatatlan Lélek áltat szól. Csel. VI. 10. Szeret az
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ember ellenmondás nélkül beszélni. Nagy kísértésem van arra, hogy azt 
higyjem, hogy a templomban én is így beszélek. Pedig csak az beszél 
így, aki nem ismeri a Lelket, Aki által István itt szólott. Mert ez a Lélek 
először az én ellenállásomat töri le. Míg azt le nem törte, addig nem is 
fog úgy munkálkodni rajtam át sohasem, hogy bérki azt érezze, hogy 
ellenem nem állhat. Míg a magam céljait és tudását hirdetem, addig nem 
lehet rajtam ennek a Léleknek bélyege. S ha nem állok többé ellene ennek 
a Léleknek, mindig azt fogom mondani, amit mondanom kell és annak 
hatása alól Isten legmegrögzöttebb ellensége sem vonhatja ki magát. 
Dacos, konok lelke is megérez valamit. Azt, hogy ott többé nem rólam, 
hanem az Isten jelenlevő dicsőségéről van szó.

Január 31. Isten követének arca rajzolódik ki rajta. Csel. VI. 15. 
A teljes szívvel végzett munkakörhöz az embernek még a külső embere 
is alkalmazkodik. Tanárember az oktató hangot, lelkész a szószéki tónust 
sokszor állandó és egyetlen kifejezési módjaként használja. Az anyai 
szeretet a szemből is majd, hogy meg nem szólal. A szívben hordott álnok
ság, gonoszság, gyűlölet minden képmutató szándék ellenére ki-kiütközik 
az emberarcon is. Aki igaz szívvel küzd az Isten dolgaiban, annak airc- 
kifejezése egyre jobban az igazi Isten-emberének archordozása lesz. Talán 
maga tud róla a legkevesebbet. — Angyal =  követ, de Isten követe. 
Vájjon kinek az arcát hordozom magamon? Azt várja tőlem az Ür, hogy 
még a külsőm is az ő emberének megjelenése legyen itt e földön. Hogy 
a Lélek embere legyek akkor is, ha futólag lát meg az emberszem vala
hol. Mit valósítottam meg ebből eddig? Mit fogok ezután? Minél többet 
fogok, annál jobban kirajzolódik rajtam is az Ür követének arca, mely 
félelmet gerjeszt a hitetlen szívében, bátorságot a hívő testvérben.

Kegyelmes jó Atyám! Minél világosabban mutatod meg a célt ne
kem, melyet el kell érnem, annál messzebbesettnek látom tőle magamat. 
A tehetetlenségek ösvényén Teneked könyörgök: Hozd hozzám minden
nap közelebb, én Uram s Te magad vigy hozzá engem is naponként köze
lebb. Alázz meg, állíts félre, fossz megt sebesits 1meg a földiek szerint, 
csak a Te Lelkedet ne vedd el éntőlem. A Tied akarok lenni, tégy a Tieddé 
engemet. A Tied akarok maradni, tarts meg a Tiednek engem! Követséged 
útját akarom járni, add rám, Uram, a Te követednek arcát és lelki kön
tösét. Ámen.

Kovács István
csöngei lelkész.
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Tanulmányok.

Payr Sándor.
Emlékbeszéd.

A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházikerületi lelkészegyesület közgyű
lésén 1938. október 12-én Sopronban elmondotta D. Dr. Prőhle Károly

theologiai tanár.

Hogy Payr Sándor, az egyháztörténet soproni tudós tanára, 
1930-ban történt nyugalomba vonulása után is mennyire ele
ven és mennyire számontartott értéke volt egyházunknak, a 
magyar protestantizmusnak és a tudományos világnak, azt 
szembeötlően mutatta az a rendkívül élénk részvét, mely folyó 
(1938.) évi január hó 30.-án bekövetkezett elhunyta alkalmából 
a legszélesebb körökben megnyilvánult. De nem is csoda. Hi
szen nála a nyugalomba vonulás igazán nem a munkától való 
visszavonulást jelentette, — sűrű egymásutánban megjelenő 
dolgozatai nyilván mutatták, hogy Payr Sándor az ú. n. nyu
galom éveit nem kevésbbé szorgos munkában töltötte, mint a 
tanári hivatalos szolgálat idejét. Ez kétségkívül egyik főoka 
annak, hogy elhunvtakor olyan élénken éreztük a veszteség fá j
dalmát és érezzük most is.

Ez indít bennünket ebben a körben is a róla való megem
lékezésre. De nemcsak ez. A veszteség fájdalma könnyen meg
téveszt bennünket, ha elhomályosítja látásunkat, úgyhogy a 
veszteség nagyságában nem vesszük észre annak az adománv- 
nak a nagyságát, melyért hálával tartozunk. Csak ha ezt is meg
látjuk, alakul át a veszteség tudata a hála révén azzá a kegye
letté, mely az Ür akaratán való megnyugvást is magában fog
lalja. „Az Ür adta, az Ür vette el is; áldott legyen az Ő neve." 
Emlékünnepünk csak ilyen lelkülettel lesz méltó ahhoz, akiről 
most emlékezni akarunk. Mint aki egészen más theologiai tudo
mányszak terén dolgozom, nem vagyok alkalmas arra, hogy 
Payrról, az egyháztörténet nagy tudósáról, ú. n. akadémiai, 
tehát szakszerű emlékbeszédet tartsak. De mint leghosszabb 
ideig volt kartársa, úgv éreztem, nem térhettem ki a m. t. 
elnökségnek azon megtisztelő óhajtása elől, hogy kegyeletes 
emlékezésünk támasztékául Payr Sándor életének, munkásságá
nak és szellemi egyéniségének képét nagy vonásokban megraj
zolni próbáljam.

Payr Sándor 1861. február 25.-én született Pápán, tisztes 
iparos családból, mely önérzetes kegyelettel őrizte ároni örök
ségének emlékeit. Néha-néha mély megindultsággal emlegette 
Payr, hogy nagyatyjának a nagyon szegényesen javadalmazott 
balfi paróchián milyen súlyos küzdelmet kellett folytatnia, hogy 
nagyszámú családját eltarthassa és tisztességesen felnevelhesse. 
Annál gazdagabb volt a család lelkiekben és szellemi talentu-
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mokban. Tagjai szinte mind az átlagot meghaladó tehetségekkel 
tűntek ki.

A család mellett különösen két tényező volt rendkívül mély 
hatással az ifjú Payr Sándor szellemi egyéniségének kialakulá
sára. Az egyik a pápai ősi református kollégium, melynek erős 
protestáns és tiszta puritán szellemmel telített levegőjét szívta 
mint eminens diák egészen az érettségiig; a másik ugyanott 
vallástanára és lelkipásztora, Jézus Krisztusnak ez a vezérségre 
született jó  vitéze, akiben lángoló tudományszomjuság, majd
nem nőies lágyszívűségre hajló, segíteni mindig kész samaritá- 
nusi lelkűiét és a kötelességteljesítés terén maga és mások iránt 
páratlanul szigorú katonás szellem csodálatos összetétellé egye
sült: Gyurátz Ferenc, a dunántúli evangélikus egyházkerület ké
sőbbi nagyhírű püspöke. Ügy az az iskolai, mint ez a személyes 
hatás végigkíséri Payrt egész életén.

Már rég az érettségi előtt elhatározott dolog volt, hogy a 
papi pályára lép. Ez hozta Sopronba, a líceumnak nevezett ősi 
evangélikus Alma Mater kebelére, amelyben akkor még közös 
vezetés alatt élt és munkálkodott együtt a gimnázium és a há
rom évfolyamú bölcsészet-theologiai tanintézet. Itt ihlette meg 
a rendkívül eleven szellemű ifjút a történelem szelleme. Profesz- 
szorai már akkor tanárnak szánták.

Sopron után a bázeli egyetemen folytatta tanulmányait. 
Valószínű, hogy akkor már nagyon önállóan dolgozott, mert 
bázeli tanárait nem igen emlegette.

A kitűnően végzett ifjút Karsay Sándor püspök avatta fel 
és mindjárt maga mellé hívta Győrbe segédlelkésznek 1886-bart. 
Rövid segédlelkészség után a fejérmegyei Pusztavámra válasz
tották meg lelkésznek. Itt érte 1889-ben a soproni theologiai 
főiskola hívása az egyháztörténeti tanszékre, mellyel akkor az 
ótestamentumi tudományok előadása is együtt járt. Payr vál
lalta a megbízást, de csak próbaképen. Tehetségeinek ismere
tében kétségtelennek kell tartanunk, hogy a fiatal tanár sikere
sen küzdött a kezdet nehézségeivel. Magam a gimnáziumi má
sodik osztályból, ahol az újtestámentomi bibliai történeteket 
tanította, jól emlékszem komoly, épületes magyarázataira és 
intelmeire; de tudomásom van arról is, hogy ezen első theolo
giai tanári működése idejéből is maradtak hálás tanítványai. 
De a fiatal tudósnak talán túlságosan érzékeny lelkiismerete 
máskép ítélt. Payr félév múlva lemondott tanári tisztéről, — a 
pusztavámi gyülekezet, mely úgy látszik szándékosan várt a 
lelkészi állás betöltésével, tárt karokkal fogadta vissza keblére 
szeretett lelkipásztorát.

Ettől fogva ő a fejér-komáromi esperességi „fraternitás“ 
lelke. Indít, mozgat, dolgozik, ahol csak mód és alkalom van rá. 
Tüzes magyar lelke igazságot tud tenni többsége szerint német
ajkú gyülekezetének: templomi énekeskönyvet és külön halotti 
énekeskönyvet ád ki német nyelven. Maga is egyszerre hódol 
a komoly és a humoros versköltésnek. Magától értetődik, hogy
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egyházunk Múltjának szórgaímas kutatása sefti marad félben 
a pusztavámi parochián. Az első családi boldogság is itt virult 
számára, —igaz, itt hervadt el is. A finomlelkű Bakó Emmával 
kötött házasságából származott egyetlen leánykájuk itt hullott 
korai sírba négy éves korában. A seb, melyet ez a veszteség 
ejtett a szülők szívén, sohasem gyógyult be teljesen. Valószínű
nek tartom, hogy ennek a szülői bánatnak nem csekély része 
volt abban az elhatározásban, melynél fogva Payr Sándor a 
pusztavámi parochiát a püspöki titkársággal cserélte fel, amikor 
Gyurátz Ferenc hívta maga mellé munkatársul Pápára, szülő
városába. Vajmi ritka eset, hogy két ilyen kitűnő személyiség 
kerül össze egy hivatalban. Az a nagyszabású életrajz, melyben 
később Payr egykori főnökének emlékét megörökítette, egy
aránt méltó ahhoz, akiról szól és ahhoz, aki írta.

Amikor a soproni theologiai akadémián végre 1899-ben 
sikerült az ószövetségtudományi tárgyak előadásától teher
mentesíteni az egyháztörténeti tanszéket, ezt most már végle
gesen Payr Sándor vette át, a korán elhúnyt b. Jausz Vilmos 
után, aki viszont az ótestamentomi tudományok művelésében ta
lálta meg igazi hivatását. Payr ettől fogva kizáróan szaktudomá
nyának élt s ennek területén szinte páratlan tekintélyre emelke
dett. Gyurátz püspöknek 1916-ban történt nyugalomba vonulása 
után Payr sok hálás tanítványa őt szerette volna látni a dunántúli 
egyházkerület püspöki székén, de akik jól ismerték, tudták, 
hogy Payrt többé nem lehet elválasztani katedrájától. Meg is 
maradt rajta egészen 1930-ban történt nyugalomba vonulásáig. 
Mégis nem a régi theologiai akadémia tanszékén. Amikor 
1923-ban a theologiai akadémia helyén megalakult a m. kir. 
Erzsébet tudományegyetem evangélikus hittudományi kara, 
Payr Sándor az egyetemes egyháztörténeti tanszékre nevezte
tett ki nyilvános rendes tanárrá. Ö volt akkor a hittudományi 
karnak nemcsak legidősebb, de egyszersmind legnagyobb tekin
télyű tagja. Kartársai minden tőlük telhető módon igyekeztek 
reábirni őt arra, hogy elsőként vállalja a kar dékáni tisztségét, 
— ő nem engedte magát elvonatni tanári munkájától még any- 
nyira sem, amennyire ezt a dékáni tisztség betöltése szükségessé 
tette volna. Miután a hittudományi karon a magyar protestáns 
egyháztörténet és egyházjog külön tanszéket nyert, Payr elő
adói tevékenysége az egyetemes egyháztörténet területére szo
rítkozott. Mi kartársai is bizonyságot tehetünk arról, hogy 
Payr az egyetemes egyháztörténet és a hozzá tartozó stúdiumok 
területén is tiszteletet parancsoló, jórészt a források ismeretén 
alapuló tudással rendelkezett, de legkedvesebb munkaterülete 
miként előbb, úgy az egyetemes egyháztörténet egyetemi taná
rává történt kinevezése után is a magyar protestáns egyház- 
történet volt és főkép ezen a téren végzett irodalmi munkássá
gával szerzett tiszteletet, elismerést, sőt dicsőséget egyházunk 
körén túl nemcsak saját nevének, hanem egykori theologiai 
akadémiánknak, majd hittudományi karunknak és egyetemünk-
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hek is. Részint egyes müveiről, részint történetírói tniinkássá- 
gának egészéről a magyar történettudománynak olyan kiváló 
tekintélyei nyilatkoztak nagy elismeréssel, mint Szekfü Gyula 
és Hóman Bálint. A debreceni egyetem 1929-ben a theologia 
tiszteletbeli doktora címmel, a Kormányzó Ür Őfőméltósága 
pedig 1936-ban, születése 75. évfordulóján, elismerése tudtul 
adásával (Signum Laudis) tüntette ki. Payr Sándor ezeket a ki
tüntetéseket sem nem kereste, sem velük nem kérkedett. Nekem 
az volt a benyomásom, hogy Payr Sándorból nem hiányzott az 
a jogos férfiúi önérzet, hogy az a munka, melyet egész életén 
át végzett, értékben fölötte állott minden külső dísznek és elis
merésnek. De ez az önérzet egészen más volt puszta hiúságnál, 
azért is, mert jogos erkölcsi alapja volt és azért is, mert nagy 
szerénységgel és lelki alázatossággal párosult.

Ha Payr szellemi egyéniségének alapvonásait keresem élete 
és munkája tükrében, nekem úgy tetszik, a legáltalánosabb, de 
nagyon erősen szembeszökő vonása épen az volt, hogy neki 
élet és munka egyet jelentett. Jelesül a munka embere volt. Neki 
munka volt az élet és élet a munka. Az aktivisztikus idealiz
musnak azt a tételét, hogy a szellem lényege öntevékenység, 
Payrról mint iskolapéldáról lehetett leolvasni. Szünetlenül 
rezgő, mozgó, vibráló, nyugtalan szelleme csak a munkában 
talált kielégülést s ha bármi okból nem dolgozhatott, társaság
ban, sőt a betegágyon is, villogott mint a szikraszóró tarka 
tűzijáték. Az unatkozást egyáltalán nem, a nyugalmat alig, a 
pihenést csak mint kényszerűséget ismerte. Azért nem tudott 
nyugodni akkor sem, mikor a mondásként „nyugalomba vo
nult.“ Azért siránkozott még kevéssel halála előtt is amiatt, 
hogy egy végre-valahára keze ügyébe került ritka forrásművet 
már nem tudott átdolgozni.

És mégis tévednénk, ha szakadatlan, rengeteg munkavégzé
sének az alapját és magyarázatát csupán — hogy úgy mond
jam — szellemének a természetében, természetes hajlamossá
gában keresnők. Payr Sándor szellemi egyéniségét át-meg át
hatotta és sajátosan bélyegezte egy hatalmas ethicum, mely 
szent örökség, környezethatás és világos, hálás értéktudat volt 
egyszerre: lángoló egyházszeretet, a magyar evangélikus ember 
erős, történeti talaj ízű vallásossága. Ez mutatta meg és jelölte 
ki számára munkája tárgyát és feladatát. Ez hevítette, irányí
totta, formálta belülről egész munkáját. Ez avatta őt az egye
temes keresztyén egyháztörténetnek s annak keretén belül a 
magyar evangélikusság, általában a magyar protestantizmus 
történetének nagyra hivatott, lelkes művelőjévé.

Ennek a munkafeladatnak a szolgálatába állította Payr 
egész életével együtt összes ragyogó tehetségeit.

Csodálatos történeti látásra képes, fürkésző, kutató sze
mét mindenek előtt. Mennyi mindent meglátott az ő szeme, ami 
mások, még ugyanazon területen kutatók előtt is rejtve maradt! 
Egy hosszú életen keresztül soha nem lankadó, lelkes buzga-
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lommal kutatta, forgatta a munkaterületére tartozó történeti em
lékeket, a könyvek és kéziratok ezreit, a sárgult pergamenteket, 
melyekkel más alig törődött, — és mintha a történetismeret 
forrásai valóban az élet forrásai lettek volna, úgy szomjuhozott 
utánuk olthatatlan szomjúsággal. Lelkes tekintete előtt valóban 
új életre kelt a múlt, halottak támadtak fel a feledés sírjából 
és váltak újra élőkké, akikkel úgy társalgóit, mint jelenvalók
kal. Kevés, igen kevés történettudósunk élvezte úgy a kutatás, 
a meglátás, a felfedezés örömét, boldogságát, mint ő s ezt jel
lemzően fokozta az emberien, szinte azt szeretném mondani: 
gyermekien kedves tulajdonsága, hogy a kicsiny dolgoknak 
majdnem ép úgy tudott örülni, mint a nagyoknak. De a kicsiny 
dolgoknak ebben a megbecsülésében is valósággal egyházszere- 
tetének a nagysága tükröződött. Amint a hálás gyermek sze
retett szülőjének nemcsak drága gyöngyeit, hanem minden kis 
hagyatékát megbecsüli és kegyelettel őrzi, úgy viselkedett 
Payr Sándor egyházunk múltjának minden kis emléke.iránt és 
érdekessé, jelentőssé tudta tenni azt is, ami nem látszott annak. 
A szerencsés kutatónak ez az öröme, boldogsága sokszor csak 
úgy ragyogott arcáról. Amikor még mint munkatársak dolgoz
tunk együtt, alig múlt el nap, hogy kutató munkájának valami 
új eredményével ne köszöntött volna be szerény tanári szo
bánkba. Szeme, arca, hangja, taglejtése ilyenkor csodálatosan 
megélénkült, áthevült, átszellemült és mi kartársai 'Emuivá, 
épülve hallgattuk csak úgy, mint tanítványai. Ugyanúgy láttuk 
őt később is, mikor a katedrától megválta után könyvekkel, 
kéziratokkal szinte telezsúfolt, csendes dolgozószobájában, 
vagy akár az utcán találkoztunk vele. Akkor is mindig nálánál 
fiatalabbakat, még sokkal fiatalabbalkat is megszégyenítő, de egy
úttal példaadó, buzdító hévvel beszélt kutatásainak újabb és 
újabb eredményeiről, folyamatban levő munkáiról és további 
irodalmi terveiről. Ezekből nem fogyott ki soha, csak élete 
fogytán.

Nagy volt mint kutató, de nagy volt mint előadó és mint 
iró is. Amit forrásainak bővéből történeti megismerésként merí
tett, azt világos, átlátszó csoportosításban, színes, tömör, zama
tos, népiességre hajló színmagyar formában tudta előadni szó
ban és írásban egyaránt. Nagy segítségére volt ebben ugyan
csak bámulatos emlékezőtehetsége, mely az adatok egész töme
gét állandóan szabad rendelkezésére készen tartotta. Benne 
nagyszerű harmóniában párosult a fáradhatatlanul kutató tudós 
és a lelkes előadó. Ez tette őt az igazi professzor mintaképévé, 
akit tanítványainak most már a halandóság révén ritkuló se
rege soha el nem múló hálás kegyelettel emleget.

Tanítványai körén is messze túlterjedően ismertté és tisz- 
teltté tette nevét történetírói munkássága, melynek gyümölcseit 
szinte pazar gazdagságban hagyta reánk örökül. Kisebb iratok, 
értekezések, tanulmányok, folyóirati cikkek beláthatatlan soka
ságából imponálóan emelkedik ki testes kötetek egész sora,
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az említet* Gyurátz-életrajzon kívül a dunántúli egyházkerület 
története s a hozzátartozó forrásgyűjtemény, a soproni és a 
nemeskéri gyülekezet története. De kisebb terjedelmű iratai kö
zött is sok a nagyértékű, mert új felismerésekkel gyarapította 
történeti tudásunkat. Mindehhez járul ugyancsak gazdag kéz
irathagyatéka, melyben talán nem sejtett kincsek rejlenek. 
Rendezése, kiaknázása hozzáértő, kegyeletes kezekre vár.

Mint nem szakember, nem érzem magamat arra hivatva, 
hogy Payr Sándor történetírói munkásságának tudományos 
értékéről minden tekintetben tárgyszerű ítéletet mondjak. De 
bár éppen két legnagyobbszabású művét, a dunántúli kerület 
és a soproni gyülekezet történetét nem tudta is befejezni, két
ségtelennek tartom, hogy amit egy hosszú, páratlanul munkás 
életen keresztül gyűjtött és alkotott, az még igen sokáig nél
külözhetetlen alapja és eszköze lesz a magyar protestáns egy
háztörtéi átírás további munkájának. Minden esetre kívánatos 
volna, hogy szétszórtan megjelent, nehezen hozzáférhető és 
könnyen elkallódó értékes dolgozatai, a kéziratosak is, össze
gyűjtve kiadassanak, legalább néhány kötet terjedelemben. Bi
zonyára sokan fogadnák örömmel és hálával s ezzel is emléket 
állítanánk nevének.

Payr szellemi egyéniségének legvázlatosabb rajzából sem 
hiányozf atik kartársaitól, tanítványaitól és a szegények egész 
seregétől sokféleképen megtapasztalt áldott szívjóságának és 
tiszta, melegkedélyű, szellemes humorának megemlítése. Nála 
Isten adománya volt ez is. Egyénisége összes vonásainak szép 
harmóniája pedig mintha legközvetlenebb kifejezést keresett 
és talált volna a zene, az ének kedvelésében, mely megint csak 
egyházunk ének- és zenei kincseire központosuk. A dunántúli 
énekeskönyv létrejöttében tudvalévőén oroszlánrésze volt.

Tehetsége sokoldalúságára jellemző, hogy a drámaírás*terén 
is nem sikertelenül próbálkozott „Zrínyi prókátora" című tör
téneti színművével, melynek hőse Vitnyédi István, a híres sop
roni ügyvéd. A múltat itt is például eleveníti meg, amint ez a 
pedagógiai célzat történetírói munkáját is igen nagy mérték
ben irányítja.

Élete estéjét kedvesen aranyozta be első hitvesének elsíra- 
tása után Turcsányi Saroltával, szintén ároni család sarjával kö
tött, második házasságában talált új családi boldogsága, az 
édesapa vonásait női változatban ábrázoló, szépreményű kedves 
kis leánya rajongó szeretete.

A nekik osztályrészül jutott korai özvegység és korai árva
ság fájdalmát, bánatát enyhítse és merítse el a hálás kegyelet 
érzetében annak a ritka nagy szellemi örökségnek mint megőr
zésükre bízott értéknek eleven tudata, amelynek neve: Payr Sán
dor emléke.

Ennek hálás kegyelettel való megőrzésében osztozunk velük 
mindnyájan, akik a Megboldogultat ismertük, tiszteltük és sze
rettük,
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Vallástanítás a szórványokban.
Egyházunk újjáébredésének első jele, hogy egyre többet 

foglalkozunk reformátori theologiával s ennek a tükrében egyre 
inkább vizsgáljuk egyházunk életét és munkáját. Különösen 
szórványgondozó lelkészek között egyre gyakrabban kerül szóba 
egyházunk egyik igen fontos tevékenysége, az u. n. vallástanítás, 
vagyis a gyermekek, az ifjú nemzedék, a jövő gyülekezet tanítá
sának, nevelésének a kérdése is s ilyenkor bőségesen felvonulnak 
előttünk azok a leküzdhetetlennek látszó nehézségek, amelyek
kel a szórványbeli vallástanításnál meg kell küzdenünk, s minden 
alkalommal hallanunk kell, mily aránytalanul kevés az eredménye 
annak a sok idő-, erő- és pénzáldozatot jelentő munkának, amit 
szórványokban lakó gyermekek tanítására fordítunk. Lassan 
egyre többen belátják, hogy általában az ifjúság nevelésének a 
kérdése rendkívül fontos, s talán indokolatlan is az egész össze
függésből a szórványban lakó gyermekek tanításának a kérdé
sét kiragadni, az itt elmondandó gondolatok azonban nem ölel
hetik fel az egész kérdést, csupán a szórványbeli vallástanítás 
legszembeötlőbb nehézségeire és hibáira akarnak rámutatni, s 
utalni akarnak arra, hogyan kellene egyházunknak ezt a rendkí
vül fontos kötelességét reformátori értelemben teljesítenie.

A reformátorok s elsősorban maga Luther igen nagy fontos
ságot tulajdonítottak a gyermekek tanításának. Nagyon szigorú
an körülhatárolták azt, amit a keresztyén tanítás summájának is
mertek meg, gondosan ügyeltek arra, hogy azt az ifjúság elegyi- 
tetlenül és csorbítatlanul drága örökségképen megkapja, első
sorban a családi otthonban, de épen úgy az iskolában is. Luther 
két kátéja a felnőttet és gyermeket egyaránt összekapcsolta a 
bibliával s ugyanakkor a keresztyénséget bevitte a családba s azt 
a hétköznapi élet valóságává tette. Luther kis kátéja minden bi
zonytalanságot kizárt a keresztyén tanítás dolgában. — Nagyjá
ban ezen az alapon végezte az egyház a tanítás munkáját a pie- 
tizmus korában is, amikor talán még nagyobb hangsúly esett a 
családi nevelésre.

A racionalizmus és theologiai liberalizmus azonban ezen a 
téren is szomorú visszaesést jelentett. Először is a vallástanítás 
kiszorult a családból s teljesen az iskolára hárult, ahol viszont 
csupán egy tantárgy lett a többi között. Elvesztette exisztenciális 
jelentőségét, a mindennapi élettel való kapcsolatát s leginkább 
száraz erkölcstanná lett, míg a Jézus Krisztusban lett váltság, az 
evangélium háttérbe szorult és elvont tantétellé vált. Természe
tes, hogy Luther kis kátéja is vesztett jelentőségéből, mert célját 
és jellegét teljesen félreértették. Ugyanakkor megindult az ifjú
ságnak tanítandó anyag bővítése s ezzel együtt az egyéni elgon
dolások és kísérletek hosszú sora. Gombamódra elszaporodtak a 
tankönyvek, amelyek többé-kevésbbé érvényesítették a pedagó
gia újabb és újabb elveit, de nem tolmácsolták a reformáció üze-
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hetét, s noha a2 ü. ii. „váltanok“-nai< igen nagy íígyeimet szentel
tek, a könyvírók és vallástanítók („hitoktatók") egyéni felfogása 
és ambíciója szerint egyre jobban elhomályosodtak egyházunk 
reformátori tanításai, illetve azok határai, s a bizonytalanság lett 
úrrá.

Ma pedig az a helyzet, hogy az új szellemben felnőtt lelkész
nemzedék felismerte a liberális theologia nagy kártevéseit a val
lástanításban s új alapokon szeretne elindulni, de épen ez a fel
ismerés sok veszedelmet is rejthet magában, ha theologiailag ké
születlenül talál bennünket. A mai lelkésznemzedék helyzete sok 
tekintetben hasonló a reformáció első éveinek lelkészéihez. 
Elfordultunk ugyanis a régitől, de nem tettük magunkévá az újat. 
Itt mutatok rá vallástanításunk első nagy hibájára, s ez a:

Theologiai tájékozatlanság. Nem vagyunk tisztában a refor
mátori theologia elemeivel, illetve lényegével. Nem várható el, 
hogy a szórványok és puszták minden igehirdetője otthon legyen 
a theologiai tudományok történetének, a theologiai irányok har
cának az útvesztőiben, de nélkülözhetetlen, hogy minden lelki- 
pásztornak legyen theologiai, és pedig reformátori theologiai 
meggyőződése, amely megóvja őt attól, hogy kegyes, de az evan
gélium szempontjából káros szokásokat átvegyen s talán tetsze
tősnek látszó, a szülők előtt is kedves versekkel, sokszor kétes 
értékű jelenetekkel, színdarabokkal és történetekkel táplálja az 
ifjúságot, ahelyett, hogy a bűnösöket megváltó Ür Jézus evan
géliumát hirdetné, számukra megfelelő módon. A reformátori 
theologiai tájékozottság tehát szűrő a tanító kezében, amellyel 
egyedül helyes szempontok szerint különbséget tud tenni egyhá
zunk lényeges tanítása és minden más tanítás között. A szórvá
nyokban u. i. különösen nehéz a helyzet, mert előfordul, hogy a 
lelkipásztor havonta csak egyszer, vagy még ritkábban találkoz
ható tanítványaival. Theologiai műveltség és ítélőképesség nél
kül nem képes kiválogatni az előírt, de soha fel nem dolgozható 
óriási anyagból azt a lényeget, ami evangélikus egyházunk taní
tásának a summája s amit feltétlenül közölnie kell a gyermekek
kel. Az itt uralkodó tanácstalanságra jellemző, hogy egyetemes 
egyházunk előírta ugyan, milyen időközökben kell a kis lélek
számú szórványokban vallásórát tartani, de nem határozta meg, 
mit kell ilyen helyeken tanítani? Theologiai tanultság hijján a 
lelkészek legjobb igyekezete ellenére is előfordul, hogy gyerme
keink nem ismerik meg egyházunk lényegét és ajándékait, s ter
mészetesen nem válhatnak gyülekezetalkotó elemekké.

Nagy és komoly theologiai munkának kell tehát megindul
nia a gyakorlati munkát végző lelkipásztorok között s komoly, 
egységes theologiai közvéleményt kell teremtenünk, amely mind
nyájunk felfogását irányítsa. Be kell látnia minden lelkésznek, 
hogy egyházunk tanítása nem valami rugalmas, tágítható anyag, 
amibe minden szép és jó  belefér, hanem szigorú és komoly taní
tás, amelynek középpontjában a golgotái kereszt áll, s ezzel 
semmi emberi találmány, vagy hangulatos, hasznos és hatásos
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emberi bölcseség és erkölcsi tanítás nem fér Össze. Be kell lát
nunk, hogy theologiai dilettantizmusunkkal rengeteg tálentumot 
eltékozolunk, s mindennapi kötelességünkké kell tennünk a ko
moly theologiai tanulmányozást, mert ennélkül sem reformátori 
igehirdetés, sem vallástanítás nincsen.

A szórványbeli vallástanítás eredménytelenségének és szinte 
leküzdhetetlen akadályainak másik oka az, hogy a szórványok
ban is a nem szórványbeli, hanem főkép városi jellegű iskola
hitoktatás formáihoz kötjük magunkat. Elgondolható, milyen 
hatása van annak a tanításnak, amely nagyon sokszor állami, 
községi, vagy más felekezetű iskolában, havonta vagy két ha
vonta történik egy olyan órában, ami nincs az iskola hivatalos 
órarendjébe iktatva s tanítónak és tanulónak egyaránt éreznie 
kell, hogy ez csak rendkívüli vagy megtűrt óra.

Nem tehetjük a szórványbeli ifjúság tanítását idegen intéz
ményektől, vagy rajtunk kívül álló külső tényezőktől függővé. 
Vissza kell térnünk a vallásoktatás igazi helyére, a családba! — 
Ez a reformáció öröksége, amit a racionális, liberális theologia 
elvesztegetett. Nem hiába írta Luther kis kátéjában: „Ilyetén egy
szerűséggel tanítsa reá a családfő házanépét." Isten a diaspora- 
egyház nehézségei, szenvedései közé vezette a magyar evangé
likus egyházat, hogy a szórványmunkában újra belekényszerítse 
az egyház munkását abba a közösségbe, szentélybe, iskolába, amit 
maga Isten az evangélium terjedésének alapsejtjéül rendelt: a 
családba. A szórványmunkában az igehirdetésnek, lelki gondozás
nak, vallástanításnak mind a családban s a családon keresztül kell 
történnie. A nagyvárosi belmissziói tömegmunkában nagyon sok
szor ki kell emelni az ifjúságot a családból, hogy oda bizonyság- 
tevőként küldjük vissza. A szórványmunkánál azonban egészen 
más elveknek kell érvényesülni. Itt együtt történik a felnőttek 
gondozása és az ifjúság nevelése, tanítása a családban. A refor
mátori értelemben vett vallástanítás végül is azt eredményezi, 
hogy a vallástanító mindenütt, elsősorban a keresztyén családfő 
s a lelkész irányítója, gondozója és ellenőrzője ennek a tanító- 
munkának. Ez az egyetlen adott lehetőség a szórványokban a 
vallástanítás végzésére.

Ez a gyakorlati tapasztalat minden más vallástanítási munka 
számára is figyelmeztetés és intelem arra, hogy reformátori ér
telemben vett komoly vallástanítási munka csak a gyülekezeti 
munkával kapcsolatosan végezhető, s hogy az ifjúság is gyüle
kezet, amely csak akkor lesz képes a felnőttek gyülekezetével 
egybeolvadni, illetve annak helyét elfoglalni, ha azt maga a csa
lád, tágabb értelemben a gyülekezet neveli. A gyermeknek a ke
resztyén családi életben a szülői szereteten keresztül kell meg- 
éreznie Isten szeretetét s itt kell magába szívnia az evangélikus 
diaszpora-keresztyénség szellemét és lényegét. A szórványokban 
élő evangélikusok gyermekeiből jellegzetesen szórványgyüleke
zeti tagokat kell nevelnünk s ez csak a családban történhetik, 
mert az iskolai életformák néhány év múlva eltűnnek s velük
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együtt az iskolai „hittanórák11 emlékei is, de a családi közösség 
életformája elkíséri az embert a sírig.

A családban folyó lutheri-szellemű tanítómunkára kitűnő 
példát szolgáltat Finnország, ahol a lelkipásztor lakásától óriási 
távolságokban szétszórt hívek között minden családfő tanítója 
a családjának. A lelkész időnkint körutat tesz a tanyák között s 
egy-egy tanyaközpontban összegyűjti híveit és szigorú vizsgá
lat alá veszi, hogy haladtak a gyermekek a tanulásban, hogyan 
gyarapodtak a szülők a keresztyén tudományban s nem egyszer 
szégyen jut osztályrészül a rest szülőnek, aki maga nem tanult, s 
gyermeke tanítását is elhanyagolta.

A mi szórványhíveinket, különösen ifjúságunkat állandóan 
fenyegetik más felekezetek és különböző szekták tanításai, ame
lyekkel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk, ha az evangé
liumi tanítás fészke és erőssége nem a család. A szórványbeli val
lástanítás tehát kerüljön vissza a családba. így volt ez az őske
resztyén gyülekezetekben, így látták helyesnek a reformátorok, 
számunkra pedig ez az egyetlen lehetőség, ha meg akarjuk tar
tani, ami reánk bízatott.

A szórványbeli vallástanítás 3-ik égető kérdése, a tankönyv 
kérdése. Ma a szórványok számára nincs tankönyvünk. Nemcsak 
a könyvek drágasága miatt, hanem azért, mert olyan tankönyv 
(inkább csak könyvnek szeretném nevezni), ami a szórványgyü
lekezeti, különösen tanyai viszonyoknak megfelelne, s amellett a 
reformáció örömüzenetét hozná, nincsen. Ez a kérdés természe
tesen csak a fent említett két kérdéssel együtt, illetve a két fenti 
feladat megoldásával együtt nyerhet elintézést. Akkor t. i., ha 
lesznek kellő gyakorlati tapasztalattal rendelkező s teljesen a 
reformátori theologia alapján álló lelkészek, akik megírják a 
szükséges tankönyvet, s ha ezt a könyvet nem iskolai tankönyv
ként fogjuk kezelni, hanem letesszük a keresztyén családok 
asztalára.

Ennek a könyvnek kátészerűnek, tehát olyannak kellene 
lennie, amely szigorúan körülhatárolva röviden és szabatosan 
közölné egyházunk lényeges tanítását, természetesen úgy, hogy 
annak középpontjában a megfeszített Jézus Krisztus álljon.

Ennek a könyvnek tankönyvnek kellene lennie, amely fel
ölelné, mind azt a ismeretanyagot, természetesen énekanyagot 
is, amit a fenti követelmény szolgálatában a legkezdetlegesebb 
és legkedvezőtlenebb viszonyokat feltételezve egy szórványban 
élő evangélikus iskolás gyermek elsajátíthat.

Ennek a könyvnek konfirmációi előkészítő könyvnek kel
lene lennie, még pedig annak a szigorú szem előtt tartásával, 
hogy a konfirmáció előkészület a gyónásra és úrvacsorára, s 
előkészítés az életre, s hogy ez az előkészítés elsősorban nem 
ismeretanyag közlése, hanem a Szentlélek munkája a konfir
mandusok közösségében.

Ennek a könyvnek népkönyvnek kellene lennie. A mi né
pünk nem sok könyvü nép, de egy-két kedves könyvét nagyon
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meg tudja szeretni s ahhoz görcsösen ragaszkodik egész életén 
át. Olyan könyvet kellene tehát a kezébe adni, amit nélkülöz
hetetlen kincsének érezne attól kezdve, hogy a betűk országával 
megismerkedik, egész késő öreg koráig, mert mindvégig evan
géliumi szellemű táplálékot, sőt nemes szórakozást is lelne ben
ne, sőt mint szülő és nagyszülő, ennek a segítségével tanítaná 
gyermekeit és unokáit ugyanarra, amit ő is úgy kapott a szü
leitől.

Ennek a könyvnek végül áhítatos könyvnek is kellene len
nie, amely eszközül szolgálhatna családi áhítatok és házi isten
tiszteletek tartásánál. — A könyvnek tehát olyannak kell lennie, 
mint magának a tanításnak: családinak, amelynél a kicsiny gyer
mekben is a családapát s lelki tanító munkánk folytatóját látjuk.

Egy könyv kell tehát és állandó könyv.
Az egy könyv alatt természetesen nem azt értjük, hogy 

Biblia, vagy énekeskönyv-pótlékot adjunk. Sőt, az volna ennek 
a könyvnek egyik legfontosabb hivatása, hogy a Bibliát és éne
keskönyvet nélkülözhetetlenné tegye s ráneveljen ezek helyes, 
komoly, állandó használatára.

Hogyan lehet e könyv állandóságát biztosítani? Csak egy 
féleképen. Térjünk vissza Luther Kis Kátéjához, amely 400 év 
óta állandó, s a legjobb tankönyvnek bizonyult s ezt tegyük 
evangélikus szórványkönyvünk vagy népkönyvünk tengelyévé.

Ez természetesen megköveteli a Kis Káté új és helyes refor- 
mátori értékelését. A Kis Káté nem olyan értelemben vett tan
könyv, amely kész tudásanyagot közöl elsajátítás végett s amely
nek a célja csupán szellemi torna a gyermek számára. A Kis 
Káté óriási értéke az, hogy félreérthetetlenül és szigorúan meg
határozza egyházunk egész tanítását, s azért a legjobb tankönyv 
valamennyi között, mert a tanítót és tanulót egyaránt az Ür 
Jézushoz akarja vezetni s előkészíti a legnagyobb tanítónak, 
a Szentléleknek a munkáját. A Szentlélek eszközévé válik az 
által is, hogy hosszú idő után valamikor jól megtanult monda
taival Isten ígéretét s kegyelmének egész gazdagságát juttatja 
eszébe annak, aki talán kezébe sem veszi az írást. Ha a Kis 
Kátét tesszük tanításunk gerincévé, a Bibliához térünk vissza 
a tanítás munkájában. Luther írja: „A katekizmus az egész
Szentírásnak rövid foglalata és kivonata . . .  s aki a 10 paran
csolatot teljesen és igazán meg akarja érteni, annak az egész 
Szentírást értenie kell. Ne értsük tehát félre a Kis Kátét, s ne 
gyalázzuk meg azzal, hogy elavult tankönyvnek tartjuk, mert 
amint a Szentírást hiába tanulom meg szóról-szóra, ha Isten 
lelke nem eleveníti meg a szavakat és betűket, úgy a Kis Káté 
nem akar más lenni, mint Isten szent Lelkének az eszköze mind a 
tanító, mind a tanítvány életében. A Kis Káté tehát épúgy, mint 
a Nagy Káté, valamint az az óhajtott kátészerű népkönyv, tan
könyv és útmutató akar lenni a lelkész, a családfő, a családta
gok és gyermekek, egyszóval az egész gyülekezet számára. 
Vegyük tehát elő s olvassuk az Igét és Luther kátéit és tanul-
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junk elsősorban mi lelkészek, hogy könyvet adhassunk szór
ványhíveink kézévé s tudjunk tanítani.

Befejezésül álljon itt Luther néhány szava a Nagy Káté be
vezetéséből: ...T artso n  ki mindenki a Káté olvasásában, taní
tásában, tanulásában s gondolkodjék és elmélkedjék azon. . .  
Ha valaki ilyen szorgalmat szentel néki, megígérem s maga is 
megtapasztalhatja majd, mily nagy nyereség lesz, s mily kitűnő 
embert farag belőle Isten; idővel ugyanis saját maga lesz kény
telen belátni, hogy minél tovább s minél többet foglalkozik a 
kátéval, annál kevesebbet fog belőle érteni s annál több tanulni- 
valót talál benne. S csak akkor, ha már egyszer éhes és szom
jas lesz, akkor fog neki izleni az, amire most (saját tudomá
nyában való) a nagy dúskálás és csömör miatt rá sem tud nézni. 
Ehhez adja Isten az ő kegyelmét.

Fancsali Joób Olivér.

Vasárnapi és ünnepi beszéd-rázl átok.

Az adventi bevonulás jelentősége.
Advent I. vasárnapjára. Délelőtt.

Máté 21, 1—9.
Bevezetésül:
Amint van polgári esztendő, amely minden év január 1-ével 

kezdődik és december 31-vel végződik, úgy van egyházi esztendő 
is, mely advent első vasárnapjával kezdődik és Szentháromság 
vasárnapja után való legutolsó vasárnappal végződik. A polgári 
esztendő hónapokba foglalt napokból és hetekből, az egyházi 
esztendő ünnepkörökbe foglalt vasárnapokból és ünnepekből áll. 
Ezek a vasárnapok és ünnepek Istennek azt a megváltói munká
ját szemléltetik, melyet az Ür Jézus által végzett az ő születésé
től kezdve haláláig, illetve feltámadásától a Szentlélek kitöl
téséig.

Advent ennek a megváltói munkának megindulását és a 
Megváltó eljövetelét eleveníti fel előttünk, aminthogy az „Ad
vent" szó magyarul azt jelenti, hogy „Eljövetel." És mivel a kér. 
hitélet a Megváltónak négyféle Adventját, azazhogy eljövetelét 
ismeri (első eljövetel testben, ez már megtörtént, a második el
jövetel lélekben, ez most is folyik, harmadik halálunk óráján, a 
negyedik az utolsó ítéletkor teljes dicsőségében) azért az adventi 
időszaknak is négy vasárnapja van.

Isten kegyelméből ma az új egyházi esztendő Adventjének 
első vasárnapjára virradtunk és a felolvasott evangéliumi Szent
ige, melyet evang. egyházunk erre a vasárnapra rendelt, a Meg
váltónak első, testben való eljövetelére, Jeruzsálembe való bevo
nulására emlékeztet bennünket.
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Milyen mozgalmas képet rajzol erről a bevonulásról Máté 
evangéliuma! Szinte megérezni, hogy ő maga is milyen nagy el
ragadtatással írja le a történteket és hogy lélekben valósággal 
együtt kiáltja a tömeggel: „Hozsánna, áldott, aki jött az Urnák 
nevében!"

Mi se úgy hallgattuk meg ma a bevonulás történetét, mint 
valami régi, ránk nézve közönyös elbeszélést, hanem a mi szí
vünk is együtt gerjedez az ünneplő sokasággal és a Hozsanna 
magyar jelentését: „Isten, segíts meg!“ imádságos lélekkel só
hajtva azt kell kérnünk, hogy segíts meg Isten bennünket, hogy 
lélekben elkészülve lépjünk be az új egyházi esztendőbe, méltó
képen fogadjuk a hozzánk is eljövő Üdvözítőt, segítsd meg Isten 
és áldd meg egyházunkat az Ür Jézus Krisztus által stb. segítsd 
meg és áldd meg Isten hazánkat és nemzetünket, hogy annak 
közéletébe is, minden törekvésébe is bevonuljon az Ür Jézus stb.

Leírja az evangélium, hogyan rendezte el Jézus jeruzsálemi 
bevonulását, mit parancsolt tanítványainak és azok hogyan en
gedelmeskedtek neki, hogy aztán beteljesedjék a próféta mon
dása: „Mondjátok meg Sión leányának, Királyod jő  hozzád!"

Az Advent útjain hozzánk közelgő Jézus tőlünk is elsősor
ban iránta való engedelmességet kíván. És bár ma is szelíden jön, 
még is parancsol. És ennek a szelíd parancsnak nem lehet, nem 
szabad ellenállanunk. Azt akarja, hogy ha egyszer az ő kíséreté
ben lépjük át az új egyházi esztendő küszöbét, akkor ne csak 
nevünkben viseljük (Keresztyén: Krisztus-követő) az ő nevét, ha
nem valósággal és lélekben is keresztyének és Krisztus követők 
legyünk. Azt akarja, hogy mindenki megismerje szavunkról, ma
gatartásunkról, gondolkodásunkról, életfelfogásunkról, hogy az 
ő kíséretéhez tartozunk. Azt akarja, hogy mi is megmondjuk 
mindenkinek, akivel csak összetalálkozunk, hogy a Király, maga 
Krisztus Király akar bevonulni a magyar evangélikusságnak és 
az egész magyar nemzetnek a közéletébe. Röviden: azt akarja, 
hogy nyíltan, bátran, őszintén vallást tegyünk róla az emberek 
előtt. És aki ezt nem teszi, vagy nem meri tenni, az ne képmuta- 
tóskodjon, hanem álljon ki a kíséretből. Hamarosan olyan új 
esztendők és olyan idők jönnek, amikor mindenkinek, bármilyen 
sereghez tartozik is, nyíltan állást kell foglalnia, mert a se ide, se 
oda tartozásnak, vagy az ide is, oda is tartozásnak a konjunktúra 
ideje nemsokára véget ér. Immár a fejsze a fák gyökerére vette
tett . . .  stb.

Megtudjuk az evangéliumi elbeszélésből azt is, hogy Jézus 
nem az egypár tanítvány, hanem „sokaság" kíséretében vonul be 
Jeruzsálembe, amint írva van: „Az előtte és utána menő soka
s á g . . . “ Honnan került eléje, utána és köréje ez a sokaság? 
Erre egy másik evangélistának, János evangéliumának 11. és 12. 
része alapján felelhetünk, ahol el van mondva, hogy Jézus a Je 
ruzsálemhez közel fekvő Bethániában feltámasztotta Lázárt és 
hogy ennek a csodának híre ment mindenfelé, úgyhogy még Je 
ruzsálemből is sokan kimentek Bethániába, megcsodálni a halót-
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taiból feléledő Lázárt és ünnepelni a csodatévő názáreti prófétát. 
Ez a tömeg volt az, mely együtt vonult Jézussal a főváros felé és 
aztán hangos üdvkiáltásokkal hívta fel a jeruzsálemiek figyelmét 
Jézusra.

Én úgy látom, hogy Jézus sohasem egymagában és előkészí
tés nélkül megy az emberek közé. Mindig voltak és vannak, akik 
közeledésére az emberek figyelmét felhívják. (Emlékezzünk 
csak: testben való megszületését angyalok hirdetik, pásztorok 
felvonulására, napkeleti bölcsek hódolatára figyel fel Bethlehem 
és Jeruzsálem, még előbb próféták, Isten emberei ígérik közeli 
érkezését. Később pedig kér. János készítgeti és egyengeti útját. 
Valóságos sokaság seregük köréje, mennyei és földi seregek 
sokasága, hogy ráirányítsa a világ figyelmét.)

Én se magamtól vettem őt észre, ti se magadaktól tudtátok 
meg, hogy ki az a Jézus. (Keresztség, szülői ház, családi és isko
lai nevelés, kér. környezet, a kér. gyülekezetben való felnevelke
dés stb. Valóságos sokaság kísérte el mihozzánk is az Üdvözítőt, 
hogy megtudhassuk, kicsoda az, aki hozzánk jő  stb.)

„Kicsoda ez?“ kérdezte Jeruzsálem népe a bevonuláskor. Az 
látszik ebből a kérdésből, hogy a sokezer lakosú város még ak
kor egyáltalán nem ismerte Jézust, nem is tudta, ki az. Miköz
ben a város egyik kapuján befordult az élénk utcákba, azalatt a 
város nagyobbik részében úgy, mint máskor, folyt és zajlott a 
mindennapi élet, anélkül, hogy bárki is sejtette volna, milyen 
sorsdöntő lesz ez a bevonulás és a bevonulónak személyisége 
mindvalamennyiökre.

Nem így van-e manapság is? Miközben a kér. hívek soka
sága Adventét ünnepel és énekelve, imádkozva mondja a Ho
zsannát, azalatt a világ, akár van Advent, akár nincs, éli a maga 
életét és nem akarja tudomásul venni, hogy Jézusnak a világ
ba való bevonulása egyszersmindenkorra eldöntötte már az em
bermilliók üdvözülését és elkárhozását.

Azonban a Jézus kíséretében lévők ujjongására, akik ki
áltva nevezik Jézust Dávid Fiának, tehát az akkori értelmezés 
szerint Messiásnak: Szabadítónak, mégis felfigyel a jeruzsálemi 
nép és megtudja, hogy „Ez Jézus, a galileai Názáretből való 
próféta."

Az Adventnek ma is megvan a maga felvilágosító és tá jé
koztató rendeltetése. Az Advent mindenkinek, aki Jézust szereti 
és követi, félre nem érthetően lelkére köti, hogy hangosan bi
zonyságot tegyen Jézusról, a galileai Názáretből való prófétá
ról, a Messiásról, aki nélkül nincs se lelkibékesség, se bűnbocsá
nat, se kegyelem, se üdvösség, se élet, se feltámadás. Hogy a 
Jézusról nem tudók, vagy tudni nem akarók kénytelenek legye
nek megtudni, hogy őhozzájuk is elközelített az Istennek országa 
és hogy ne lehessen senki, aki azzal mentegethesse magát, hogy 
én nem tudtam, sohase hallottam róla. Ha ebben a felvilágosító 
munkában — amely kinek legyen kötelessége, ha nem neked, 
aki magadat keresztyénnek mondod? — részt nem veszel, fe*
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lelős lész azokért, akik talán épen a te vallástételed hiánya miatt 
elkárhoznak.

Hiszen te nemcsak azt tudod Jézusról, hogy betegeket gyó
gyított, hogy halottakat feltámasztott! És Jézusnak Szabadító 
voltát se úgy értelmezed, mint azok a régiek, akik közül igen 
sokan szabadsághőst, forradalmárt, egy jobb jővőt váró nemzet 
reménységeinek valóraváltóját látták benne. Hanem te tudod, 
mert tudnod kell, mert sokszor hallottad és sokszor vallást tet
tél róla, hogy az az alázatos Király, akit a hozsannázó sokaság 
kísért Jeruzsálembe, Istennek egyszülött fia, ugyanaz a meg
váltó, aki ártatlanul meghalt érettünk a Golgothán, hogy aki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Úgyhogy te nem is várhatod másképen és nem is szólhatsz 
felőle embertársaidnak másképen, mint szent megrendüléssel, 
magadbaszállással és bűnbánattal. Hogy a világ a szent megren
dülésedből, magadbaszállásodból és bűnbánatodból tudja meg, 
ki az a Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Mert a világ szá
mára és a hitetlen számára a legmeggyőzőbb, szinte egyetlen 
bizonyságtétel a hittel várakozóknak szent megrendülése, ma- 
gábaszállása és bűnbánata.

Te tudod azt is, hogy a bevonuló Jézus megoldója, még pe
dig egyetlen megoldója nemzetek és világrészek életbevágó 
sorskérdéseinek is. Messiás ő, Szabadító ő, Király ő, de nem úgy, 
mint az a régi ünneplő sokaság hitte, hanem úgy, hogy minden 
nép, köztük a magyar nemzet is, szabad lesz, ha ez a Király meg
töri a Sátán hatalmát, amely eddig nyomorulttá tette a nemze
tek életét. . .

Megtöri? Már meg is tö rte !. . .  Hozsánna a Dávid fiának! 
Csak a Krisztusban oldódhatik fel szomszédos népeknek, egy
mással szemben álló és minden pillanatban háborúra kész ellen
ségeknek gyűlölete. Nélküle megmarad minden ellentét, gyűlö
let, sőt az eddigiekhez újabb ellentétek fognak napvilágra jönni. 
Azért mindent, de mindent tőle, az Adventkor bevonuló szelíd 
Királytól várunk! Áldott, aki jő  az Úrnak nevében!

Hering János
veszprémi aiesperes-lelkész.

Advent intelmei.
Advent I. vasárnapjára. Délután.

Róma 13, 11—14.
Ennek az apostoli intésnek veleje az, hogy „az éjszaka el

múlt, a nappal elközelgett,“ azazhogy megvirradt. Igaz adventi 
evangélium ez, mert mire vonatkozna másra, ha nem arra, 
hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta 
érte, hogy aki benne hiszen, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.

Amíg az Üdvözítő el nem jö tt és meg nem váltotta a bűnös
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világot a Sátán hatalmától és Isten haragjától, addig sötét é j
szaka borult az emberiség fölé. De Isten irgalma adventi hajnalt 
hozott a sötét éjszakába és Isten haragja megenyhült a Jézus 
Krisztusban.

Azért is sötét éjszaka borította a földet a Krisztus eljöve
teléig, mert a bűn vakká tette az emberiséget és senki se tudta a 
büntetéstől való szabadulás módját és senki se találta meg az 
Istenhez visszavezető utat. Pedig sokan keresték azt teljes jó 
hiszeműséggel, őszintén.

Gondoljunk csak arra, hogy Izráel népe a törvény szigorú 
betöltésével (törvény: tíz parancsolat) akart megszabadulni és 
Isten szeretetébe visszajutni. Igen, de senki se tudja a törvényt 
igazán betölteni, amiről maga Pál apostol így panaszkodik: 
„Nem cselekszem a jót, melyet akarok stb. (Róm. 7, 18 s köv.)“

Vagy gondoljunk arra, hogyan akarták sokan Isten kegyel
mét és irgalmát áldozatokkal, sokszor égő és véres áldozatokkal 
és jócselekedetekkel és böjtölésekkel megszerezni. Hallatszott 
ugyan, hogy „Engedelmességet akarok én, nem áldozatot," de 
épen az is mutatja a vakságot és az éjszakát, hogy az Istenhez 
vágyódó lelkek mégis folyton csak áldozatokat mutattak be az 
oltárokon. És nem így cselekesznek-e ma is sokan, akik a maguk 
cselekedeteivel, oltárra vitt ajándékaival szeretnék Isten irgal
mát megvásárolni? (Kik azok és mit csinálnak?)

Azért is sötét éjszaka borította Krisztus eljöveteléig a föl
det, mert a mindent elárasztó bűn miatt átok ült az embereken. 
Azt gondoljátok testvéreim, hogy az a mai sokféle baj és zűr
zavar, megpróbáltatás és kín, amiről a ma embere annyit tudna 
panaszkodni, nem Isten átka a világ bűnei miatt?

Krisztusnak értünk való engesztelő halálával azonban az átok 
feloldódott, a Sátán uralma megtört, a bűn bilincsei lehullottak 
a hívő lelkekről és felvirradt a megengesztelődésnek, az isteni 
irgalomnak hajnala. (Mindenkire nézve felvirradt? Nem, csak a 
hívőkre stb.)

Az új világosság fényénél készen volt a mód a bűnből való 
szabadulásra: bűnbánat, hit a megváltó Jézus Krisztusban.

De készen volt maga az út is Istenhez. (Én vagyok az Ú t. . . )  
De tudnunk kell azt is, hogy még bűnbánatra és a Krisztusban 
való hitre se a magunk ereje, vagy értelme által jutunk el, ha
nem a Szentlélek az, aki ezeket Isten irgalmából felébreszti ben
nünk. (Harm. Hitág. magy.) Mindez pedig nem azért van, hogy 
talán „megbűnhődtük a múltat és jövendőt," hanem ingyen, ke
gyelemből, a Jézus Krisztusban való hit által.

Amióta a Krisztus megjelent, azóta csak az él éjszakában és 
csak az ül a Sátán rabságában, aki onnan nem akar kijönni. 
Annál sajnálatosabb, hogy mégis vannak még azok között is, 
akiket közönségesen keresztyéneknek neveznek, akik még min
dig Krisztustalan éjszakában bolyonganak.

Hogyan állunk mi ezzel az éjszakával és ezzel az adventi 
virradattal?. . .
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Ha pedig a kegyelem hajnala felvirradt felettünk, akkor, 
mondja az apostol, ideje nékünk is az álomból felserkennünk. 
Isten virradatot adott, nekünk meg le kell ráznunk magunkról 
az- álom kábultságát és mozgékony, cselekvő, életrevaló, tettre 
és küzdelemre kész keresztyénekké kell lennünk. Üdvösségért 
cselekvő és az üdvösségért küzdeni kész keresztyénekké.

Milyen keresztyének vagyunk mi a családban, a mindennapi 
életben, vagy az egyházi életben? . . .

Mert annak az adventi szabadulásnak, melyet az Evangélium 
(örömhír) hirdet s melyet az Adventkor érkező Krisztus hoz 
számunkra, két feltétele van: az egyik az isteni kegyelem, mely 
készen áll minden ember számára, a másik az emberi cselekvő 
hit, mely ezt az isteni kegyelmet megragadja. Ennek a kettőnek 
találkozása nélkül nincs semmiféle Advent és nincsen szabadu
lás és nincsen üdvösség. Ha Isten oda is adta, még pedig mind
nyájunkért adta oda egyszülött fiát, azért még rám, vagy rád 
hiábavaló is lehet az a nagy ajándék, ha hittel el nem fogadjuk. 
Azazhogy nemcsak hiábavalóvá, hanem valóságos átokká válha- 
tik ránk az adventi kegyelem és kemény ítéletté. Mert a Krisztus 
sokaknak felkeltére (a benne hívőknek) és sokaknak elestére 
(az ő megtagadóinak és a hitetleneknek) küldetett.

Azt mondja az apostol, hogy azért is ideje az álomból fel
ébrednünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint 
mikor hinni kezdettünk. Az apostol ugyanis és vele együtt az 
első idők keresztyénéi meg voltak győződve arról, hogy a 
mennybement Krisztus még az ő életükben visszajön ítélni eleve
neket és holtakat. Erre nézve valamennyien szent várakozásban 
éltek. Állandó adventben éltek, mert hiszen, gondolták, már 
nem lehet messze tőlük az a rettenetesen szentséges idő, az üd
vözülés ideje.

Aki keresztyén, az ma is állandó adventben, Krisztus várás- 
ban él. Isten ugyan nem adta tudtára senkinek, hogy mikor jön 
Krisztus ítélni, ezt a titkot magának tartotta fenn és aki az időt 
pontosan ki akarja számítani, az a számításban ép úgy csalód- 
hatik, mint az első keresztyének, de maga a visszatérés bizonyos 
egyrészt a világ számára ki tudja mikor, másrészt az én szá
momra és a te számodra, ha előbb nem, hát halálunk órájában.

Aki a virradat jöttével felkel álmából, természetes, hogy le
veti magáról az éjszakai ruhát és rendesen felöltözködik. Hogyan 
néznénk arra, aki világos nappal éjjeli ruhában járna-kelne? 
És mégis bár ránk virradt Isten kegyelmének napja, sokan még 
mindig úgy járnak és úgy élnek, mintha még mindig sötétség 
volna. Miért járnak úgy? Azért, mert náluk még valóságos 
sötétség van.

De nekünk fel kell öltöznünk világossághoz illő öltözetbe. 
Azaz megváltottakhoz, keresztyénekhez, az üdvösség váromá
nyosaihoz méltó módon kell élnünk. Az apostol elsorol ugyan 
egyes dolgokat, amelyek nem valók a kér. ember életébe, de 
ezeket most én készakarva nem sorolom fel újra, mert ha ke



resztyén vagy testvérem, és tisztában vagy azzal, mit jelent szá
munkra Isten bűnbocsátó kegyelme, akkor te úgy is tudod, mik 
azok, amiktől tartózkodnod kell és mik azok, amelyeket csele
kedned kell. Annyit mégis megemlítek, hogy aki maga fölött 
érzi az Úristen adventi irgalmát és kegyelmét, az többé nem 
gyűlölködhetik, nem lehet bosszúálló (lásd I. Ján. 2, 9— 10.), nem 
adhatja oda magát tisztátalan vágyaknak és szenvedélyeknek 
(lásd: Efez. 5, 18.), hanem annak könyörületesnek, alázatosnak, 
szelídnek kell lennie (lásd: Kol. 3, 12. stb.), mert különben ho
gyan fogadhatná be a közeledő Krisztust. Egészen tömören az 
apostol szavaival: hogyan öltözheti fel magát a Jézus Krisztust? 
Mert Adventnek ez a legfontosabb követelménye: felöltözni ma
gát a Jézus Krisztust.

íme, hallottad az adventi intést! Eredj, ekként cselekedj és
élsz!

Hering János
veszprémi alesperes-lelkész.

29

A halál, mint a végítélet előképe.
Advent II. vasárnapjára. Délelőtt.

Lukács 21, 25—36.
„Bizony meglészen az idő, Hogy eljön Isten Fia: A jókat s 

gonoszokat ö  Nagy ítéletre hívja." Krisztusnak erről az ítéletre 
való eljöveteléről szól a mai evangélium. Rendkívüli földi és 
égi jelek fogják megelőzni s kísérni ezt az eljövetelt. Az embe
reken erőt vesz a borzalom és rettegés. Kétség és szorongás töl
ti meg a szívüket; elhalnak a félelemtől a földkerekségére kö
vetkezők miatt. Fejvesztettekké, tanácstalanokká lesznek; nem 
tudják, mit tegyenek s hová forduljanak. A rémület velőt rázó 
sikoltássá válik ajkukon: „Ti hegyek essetek mireánk és ti hal
mok borítsatok el minket." (Lukács 23, 30.)

A hitetlen gúnyosan mosolyog mindezek hallatára: „gyer
mekek ijesztésére szolgáló mese. A gép megy, mint évezre
dekkel ezelőtt; alkatrészein kopás nem mutatkozik. Sőt tökéle
tesebb most, mint a múltban bármikor. Papok kitalálása a világ
végéről való beszéd, az utolsó ítélettel való ijesztegetés." -  • 
S még akik nem helyezkednek szembe a bibliával és a keresz- 
tyénséggel, azokat is sokszor és közülük is sokat hidegen hagy
nak Jézusnak az ítéletre vonatkozó szavai, jövendölései. Any- 
nyiszor hallották, hogy szinte megszokták már azokat. A két
ezer-éves tanítás elvesztette rájuk nézve borzalmas jelentését. 
Közönyösségükben alusszák nyugodtan s tovább a maguk mély
séges álmát; vagy ha egy percre fel is figyelnek tán, marad 
náluk minden a régiben. . .  De hadd hozzam közelebb hozzátok 
az utolsó ítéletet s hadd tegyem kézzel foghatóbbá előttetek



azt a halálra való alkalmazásban. Hiszed a halál bizonyos vo 
natkozású előképe a nagy ítéletnek. Ami ott és akkor egyetem- 
legesen a világ összes népeivel történni fog, az történik rész
legesen az egyes emberrel a halálban. Tehát mint az utolsó 
ítélet, a halál is: 1. borzalmas az istentelenekre; de 2. örven
detes a hívőkre nézve.

1. A végítéletet bizonyos jelek előzik meg és kísérik. Ugyan
ezt látjuk a halálnál is. Az őszülő hajszálak, roskatag lábak, 
reszkető kezek, a szemek gyengülése, a halló képesség fogyaté
kossága; s az öregségnek egyéb jelei mind a közelgő halál elő
hírnökei. Mint ahogyan a bimbózó virágok s rügyező fák a 
tavasz és nyár közel-létét hirdetik. — De vannak aztán megrá- 
zóbb jelenségei és figyelmeztetései is a kikerülhetetlen halálnak. 
Mint a megvetett tőr a mitsem sejtő madarat, úgy lepi meg 
sokszor az embert; hirtelen és váratlanul. Sok szomorú példát 
szolgáltat erre a mindennapi élet. „örülsz ma még fiatalon S 
holnap fekszel ravatalon." Nincs az embernek egyetlen biztos 
órája. Az elmúlás, enyészet árnyai a nyomunkban járnak szün
telen. „Az élet közepén is a haláltól vagyunk körül véve.“ Nincs 
ember, aki ezt tagadni merné, aki ne vallaná az énekvers sza
vaival: „Uram Isten, tudom én jól, Hogy egykor meg kell hal
nom." (Dtul. én. 542.)

De ez általános, megdönthetetlen igazságból csak kevesen 
vonjuk le a következtetést és tanuulságot: „Ügy élj, hogy végső 
órád ne illesse keserűség." Tudják, hogy meg kell halniok; s 
mégsem készülnek reá. Átadják magukat az élet gondjainak. 
Sőt igen sokan éppen a halálra való hivatkazásban keresnek 
jogcímet a földiekbe való elmerülésre, az élvezetek hajszolá
sára: „Egyszer él csak az ember;" „Rövid az élet, örök a sír." 
Nem akarják megérteni és megszívlelni az Űr intését: „Vigyáz
zatok, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzó- 
dásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta." A lelkűkre 
boruló mámor elrabolja józan értelmüket, tisztán látásukat. 
Az anyagiakba temetkezve meghomályosulnak a lelki szemeik. 
Nem tudnak fel, az ég felé tekinteni; nincs bennük semmi emel
kedettség, a föld lehúzza a szívüket. A léleknek ez a megnehe- 
zedése, megrészegedése az igazi veszedelmes kábultság; sokkal 
veszedelmesebb, mint a bor okozta testi részegség. Mert ez 
utóbbira előbb-utóbb csak elkövetkezik a kijózanodás; de akit 
a világnak a szerelme, öröme, szorgalmatossága, gondja részegít 
meg, azt nem tudja kijózanítani sokszor az egész élet sem.

Mikor aztán eljön rájuk „az a nap": a halálnak napja, akár 
előzetes bejelentéssel, akár váratlanul, akkor egyszerre össze
omlik előttük minden, amire eddig támaszkodtak és amiben bi
zakodtak. A múlt: könnyelmű, elhibázott életük keserű szemre
hányásként áll eléjük. Azt mondják a lélekkutatók, hogy a hal
doklás perceiben az ember végig éli újra az egész életet. Rég 
felejtett bűnök tetemre hívó kísérteiként lépnek az ágya elé az 
eltemett múlt homályából. Csoda-e, ha erősnek hitt, magabíző
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lelkek is Összeroppánnak a súlyuk alatt; s „elhalnak a félelem 
miatt,“ mikor a lelkűkre zuhan a jóvátehetetlen múlt minden 
mulasztása, minden kínzó vádja. És talán még sokkal inkább 
„azoknak várása miatt, amik rájuk következnek"; a nagy gyöt
rő kérdés: mi lesz a halál után? Ha addig ki is tudtak térni 
előle; ha az életgondok zajában sikerült is elnémítani, vagy má
morba fojtani lelkiismeretüknek néha megszólaló szavát: ott 
a halálos ágyukat körül fogó csendben annál hangosabban és 
döbbenetesebben fog a lelkűk mélyén felsikoltani a nagy ta
lány. „Örökké óh menydörgő szó, Szívet tőrként által ható!"

Voltairről beszélik, hogy a haláltól való félelmében orvosá
nak a fele vagyonát ígérte, ha az életét hat hónappal meghosz- 
szabbítja. Mikor megtudta, hogy annyi ideje már nincsen, így 
kiáltott fel: „Akkor elvesztem!" S istentagadó múltjának a vá
dolása alatt összetörik teljesen. Fenhéjázó gúnyja, maró csip
kelődése, mellyel a keresztyénséget egész életében támadta, két
ségbeeséssé válik. Nyugtalanul hánykódik ágyában, a kezeit 
tördeli; kínjai között fel-felsikolt ajkán a Jézus nevével. Ápoló
nője úgy nyilatkozott, hogy borzasztó haldoklását sohasem 
fogja elfelejteni; s hogy nincs az a pénz, amiért ő még valaha 
egy istenkáromlónak az ápolását magára vállalná (V. ö. még: 
Tompa: haldokló mellett). . .  „Vigyázzatok azért minden idő
ben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek 
mindezeket, amik bekövetkeznek."

2. Mennyivel más a hívőknek a halála!. . .  „Mikor pedig ezek 
kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; 
mert elközelget a ti váltságtok." Az utolsó ítélettel szemben így 
figyelmezeteti és biztatja övéit az Ür. Nincs nekik semmi okuk 
a félelemre és rettegésre; nyugodtan, felemelt fejjel nézhetnek 
a következendő nagy események elé: hiszen a váltságuk köze
leg. Ugyanez áll róluk a halálban is. Elveszti az rájuk nézve 
minden borzalmát. Nem ellenségképen néznek szembe vele; ha
nem mint jó barátot köszöntik, aki az élet küzdelmei után 
nyugalommal, békével várja őket s egy jobb, szebb hazába 
egyengeti előttük az útat. — Ha álltatok már istenfélelemben 
eltöltött élet földi határánál, láthattátok azt a lelki nyugalmat, 
mellyel ama túlvilági követ érkezésére várakozik. Nem mintha 
neki nem volnának fájdalmai, mintha a szenvedések teljesen 
megkímélnék őt. Óh azoknak a kötelékeknek az elszakadása, 
melyek bennünet a világhoz kapcsolnak s annyi kedves szállal 
fűznek szeretteinkhez, akiket itt hagyunk özvegységben, árva
ságban, talán gondok, nehéz viszonyok között: nem olyan köny- 
nyű. A búcsuzásban mindig van valami megható és fájdalmas. 
Hiszen még az a sárguló, száraz falevél is, mikor elválik az 
ágtól, szinte síró koppanással hull le a földre.

Gondoljatok Jézusnak a halálára. Az ö  testébe is beleha 
sított a halál kínjai és szenvedése; neki is fájt támasz nél
kül, magára maradó édesanyjának a sorsa: de a halál nem ré
míti. Mielőtt lehajtaná fejét, még egyszer felemeli azt: „Atyám,
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a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet.“ (Lukács 23, 46.) István 
vértanú, mikor kihurcolják a városon kívül, hogy megkövezzék, 
szintén a mennybe függeszti szemeit; s míg a rá hajigáit kő
zápor alatt sebesülten, véresen összeroskad, megnyílt egeket 
lát, feltárul előtte Isten dicsősége s ajkán ezekkel a szavakkal 
aluszik el: „Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet.“ (Csel. 
7, 59.) — És Luthernek, mikor idegenben, övéitől távol kellett 
a halál álmára lehunynia szemeit, hogyne fájt volna szegénység
ben hagyott szeretteinek a sorsa, akiknek még csak egy utolsó 
Isten-hozzádot sem mondhat; mégis nyugodtan várja a halált 
s félelem nélkül tekint a rá következendők elé, bízó, hívő lélek
kel egymás után háromszor így sóhajtván a 31. zsoltár szavai
val: „Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, óh
Uram, hűséges Isten!"

Nézzétek, így hal meg az igaz; így fogadja azt a hitetle
nekre és gonoszokra nézve oly szörnyű, „véget." Mert hiszen ő 
nem véget lát abban, hanem kezdetet; kezdetét a váltságnak. — 
„Elközelget a ti váltságtok!" Ami itt reménységképen élt a 
szívében, ott valósággá lesz; hite látássá válik. Leteszi fáradal
mainak terhét, hogy elvegye cselekedeteinek jutalmát. A ván
dorúiról az atyai hajlék küszöbéhez ér. S ha sötét is az ajtó, 
amelyen át kell lépnie: nem fél és nem remeg; mert tudja, hogy 
azon tűi a váltság teljessége várakozik reá. Mert a sírgörön
gyök tompa dübörgése közül is kihallja a bátorító, biztató szó
zatot: „Jól vagyon, jó  és hű szolgám, kévésén voltál hű, sokra 
bízlak ezután; menj be a te Uradnak örömébe." (Máté 25, 21.) 
De csak az, aki valóban hű szolga volt; aki a reábizottakkal 
valóban híven sáfárkodott!

. . .  Testvéreim! A halál előképe a végítéletnek. Sőt több! 
Mert már a halálban dől el kinek-kinek a végítéletbeli sorsa: 
üdvössége, vagy kárhozata. A halállal lezárul a mi számadó 
könyvünk, hogy majd a nagy ítéletkor megnyittatván, abból ol
vassa ránk az embernek Fia örökkévaló sorsunkat. A halálig 
a ceruza.a mi kezünkben van; azt írhatunk bele, amit akarunk. 
Életünk eseményei, hitünk megnyilatkozásai képezik annak a 
könyvnek a sorait. A halálkor az írószerszám kiesik a kezünk
ből: számadó könyvünkön változtatni nem lesz többé módunk. 
Azért kell felhasználnunk okosan a rendelkezésünkre álló alkal
makat; azért kell vigyáznunk minden időben, míg e testben 
vagyunk; azért kell kérnünk az Istent s így imádkoznunk Hozzá: 
„A Krisztusért én Istenem, Adj boldog véget és nekem!"

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.



Ugyanazon indulat legyen 
bennetek!

Advent II. vasárnapjára. Délután.
Róm. 15, 4—7.

„Emberek készüljetek, Jól meggondoljátok: Jézust, ki jő 
értetek, Mikép fogadjátok?“ Ez a felhívás vonul végig az ád- 
venten. Jézus eljövetelére, Jézus fogadására készülünk. Felhang
zik ajkunkon az ének: „Óh mikép fogadjalak, Világ Megvál
tója ?“ Erre a kérdésre ad feleletet most felolvasott szentlec
kénk, amikor azt mondja: az Ür fogadásának egyik előfelté- 
teleképen azt kívánja: „Ugyanazon indulat legyen bennetek 
egymás iránt Krisztus Jézus szerint.1* Az egymás iránti ugyan
azon indulat röviden s egy szóval: egyetértés. (Az új bibliában 
az eredetinek értelmét helyesebben adja vissza Raffay ezzel a 
szóval.)

A Rómabeliekhez írja Pál apostol ezt. A római gyülekezet 
kétféle elemből tevődött össze: amennyiben zsidó keresztyének
ből és pogány keresztyénekből állott; vagyis olyanokból, akik a 
keresztyénséghez csatlakozásuk előtt részint zsidók, részint po- 
gányok voltak. Ez magyarázza meg s teszi érthetővé, hogy ősi, 
eredeti pogány és zsidó szokásaikat nem tudván teljesen levet
kőzni, gyakori volt köztük a súrlódás, egyenetlenség. A zsidók
ból lett keresztyének ugyanis — mint különösen az előző feje
zetben olvashatjuk — a maguk ótestámentomi, merevebb fel
fogásukban az ünnepek és közös étkezések alkalmával min
denféle husevéstől és boritaltól tartózkodtak; viszont a pogá- 
nyokból lett keresztyének szabadabban éltek. Tehát vallási fel
fogásuk, szertartásaik bizonyos éket vontak közéjük. Fájó 
szívvel látja az ebből származó visszavonást, súrlódást, sőt egy
más kárhoztatását az apostol s azért inti, figyelmezteti őket sze
retettel az egyetértésre.

Nemcsak annak a római gyülekezetnek szólt, reánk is vo
natkoztatható az apostol intése. Hiszen akármerre fordulunk, 
mindenütt láthatjuk most is, hogy milyen nagy a visszavonás, 
egyenetlenség. Mint a római gyülekezet életében, a keresztyén- 
ség körén belül a felekezetek közt is napirenden van a súr
lódás; sőt az egymás kárhoztatása. Az államok és nemzetek 
közt nem akar elülni a féltékenységnek, ellenségeskedésnek, 
viszálynak a tüze. Vezetőik beszélnek „békés egyezményről, 
kölcsönös nyilatkozatokról11; de e mellett újabb, őrületes fegy
verkezésbe kezdenek. Faji, világnézeti küzdelmek állítják egy
mással szembe az egyes osztályokat és népeket. Társadalmi 
téren s a családi életben az ifjak és öregek ellentéte mindjob 
bán kiéleződik. A hitvestársak, szülők és gyermekek között 
gyakoriak a nézeteltérések, meg-nemértések. . .  Hát így készü
lünk mi ádventre, így akarjuk mi fogadni Jézust?! Azt a Jézust, 
aki a jóakarat és békesség üzenetével jön hozzánk; aki testvéri
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szeretetben és közösségben akar ÖsszeíórráSztani mindeneket? 
Nem kell-e ajkunkra vennünk és belekiáltanunk a világba, az 
emberek közé: „Ugyanazon indulat legyen bennetek egymás 
iránt a Krisztus Jézus szerint!1'

Tehát a Jézus szerint! Az apostolnak ez a hozzávetése megha
tározza az összetartásnak, egyetértésnek a mértékét és milyen
ségét. A rosszban, a gonoszságnak véghez vitelében találunk 
mi összefogást. Egy-egy éretlen csíny végrehajtására, vagy vala
milyen bűntény elkövetésére mily gyakori az ifjak, az embe
rek közt a megegyezés, az összetartás. Nem ilyen összefogásra 
gondol, nem ilyen egyetértést sürget Pál; hanem a Krisztus Jé 
zus szerint.

A Jézus szerinti egyetértésnek a megnyilatkozása kettős: 
aszerint, amint az Istenhez, vagy az embertársainkhoz való vi
szonyra vonatkozik. Az elsőről azt mondja az apostol: „Egy 
szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk, Jézus 
Krisztusnak Atyját." Megvan-e bennünk ez az Isten dicsőítésére 
irányuló készség? Az, hogy a magunk hasznán és egyéni érde
kén túl Istent tartjuk mindig szem előtt; hogy akár eszünk, 
akár iszunk, akármit cselekszünk, mindent az Isten dicsőségére 
míveljünk (I, Kor. 10, 31.); nem feledvén ugyancsak Pálnak a 
megbotránkozást okozó közös étkezéshez fűzött szintén előző 
fejezetbeli intését, hogy „közülünk senki sem él önmagának, 
és senki sem hal önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk; 
ha pedig meghalunk, az Úrnak halunk meg." Ezt tartotta szeme 
előtt Kálvin, akinek jelmondata az volt: „Soli Deo glória!"; ezt 
a nagy egyházi zeneköltő, Bach Sebestyén, aki zeneműveinek 
a végére mindig azt írta szintén oda: ;,Egyedül Istené a di
csőség!"

Az embertársainkhoz való viszonyban az egymás iránti 
ugyanazon indulat pedig arra kötelez: „hogy fogadjuk be egy
mást, amiképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsősé
gére." Itt is az Isten dicsősége lebeg az apostol előtt. Sokan a 
felebaráti szeretet gyakorlásával csak a maguk dicsőségét ke
resik. Mint tettek azok a képmutató farizeusok, akik az utcák 
szögletein gyakorolták jótékonyságukat; hogy az emberek lás
sák és dicsérjék őket. Akárhány ember ma is csak azért ada
kozik és áldoz közöttünk is, hogy a nevét emlegessék. — Az 
egymás befogadására, más szóval: szeretettel való felkarolására 
és támogatására talán sohasem kínálkozott több alkalom, mint 
éppen napjainkban. Az egyházi téren ott vannak szűkölködő 
jótékony intézményeink és intézeteink. Ott van különösen ál
dott gyámintézetünk, mely a templom és pásztor nélkül szűköl
ködő hittestvérek nevében kopogtat ajtónkon és szívünkön. És 
ott van az a nagyarányú nemzeti megmozdulás, mely a „magyar 
a magyarért" jelszóval akarja segélyt nyújtó, testvéri szere- 
tetünket fölkelteni kifosztott felvidéki véreink iránt. . .  Tu
dod-e, hogy ezekben és ezek által az apostol fordul hozzád in
telmével s kérelmével: „Fogadjátok be egymást!"



t>e hadd mutassak rá végűi meg ebnek az istent dicsőítő 
s felebaráti szeretetet gyakorló közösségnek, egyetértésnek a 
forrására is. Azt mondja szentleckénk: „A békességes tűrésnek 
és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon in
dulat legyen bennetek.1* Tehát Istentől származik — mint álta
lában minden jó  adomány és tökéletes ajándék — ez a képes
ség is. Mert bennünk, ha meg is van az igyekezet és jóakarat, 
de a véghez vitelt nem találjuk. (Róm. 7, 18.) Istentől kell ehhez 
erőt és kegyelmet kérnünk. A békességre és egyetértésre való 
törekvésnek bizonyára több lenne az eredménye s foganatja, ha 
erről nem feledkeznénk meg. Ha a népek és nemzetek vezetői, 
mikor békéről, testvériségről szónokolnak, fölfelé is tekintené
nek. Tegyük meg! Ne csak beszéljünk az összefogás, egyetértés 
szükségességéről; ne önerőnkre támaszkodjunk és ne emberi 
gyarló igyekezetünkben bizakodjunk csupán, hanem kérjük az 
Istent, hogy adja nekünk és segítsen minket arra: „hogy ugyan
azon indulat legyen bennünk egymás iránt Krisztus Jézus 
szerint.**

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész*

A Messiás.
Advent III. vasárnapjára. Délelőtt.

Máté 11, 2—10.

A megpróbáltatások és kísértések között gyötrődő, önma
gában tépelődő ember lelke mélyéről felszakadó kérdés ez: „Te 
vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?**

Keresztelő János hallott a Jézus cselekedeteiről és azzal, 
amit hallott, nem volt megelégedve. Amikor megkeresztelte 
Jézust a Jordán vizében és hallotta felőle a Szentlélek bizonyság- 
tételét, maga is meggyőződött róla, hogy ez a Messiás, akinek 
útegyengető jéül ő elküldetett. Erről a meggyőződéséről nyíltan 
bizonyságot is tett tanítványai előtt: „Ez az Isten kiválaszottja!** 
(János 1, 29—34.)

De most a börtönben kétségei támadnak. Talán mégsem 
Jézus a Messiás? Mindenesetre nem az a Messiás, akit ő várt. 
Nem az a Dániel próféta által megjövendölt és lángoló színekkel 
megfestett, keménykezű, félelmetes bíró, aki megsemmisítő íté
letet és büntetést hoz e bűnös világra. Nem a hódító király, aki 
vasvesszővel uralkodik a népeken. A Jézus cselekedetei mások. 
Tanít, gyógyít, prédikál. Működésével nem ver fel nagy port. 
Nem lép fel külső hatalmi és uralmi igénnyel, nem vonul be hódí
tóként Jeruzsálembe, nem nyúl bele elhatározóan az élet s a dol
gok folyásába, nem változtatja meg egy csapásra a világot. Halk- 
szavú, igénytelen, szegény és elhagyatott. (Máté 12, 16—20.) 
Nincs fegyvere, sem '■erege, se vára se pártja, se pénze se befo
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lyása. Á világ, az éiet, a történelem szekere elrobog mellette és 
sárt fröccsent az arcába s ő letörli nyugodtan. Tűri a farizeusok 
gunyját, az írástudók áskálódásait, Heródes garázdálkodásait. 
Tűri, hogy a bűn emelt homlokkal hivalkodjék az élet piacán s 
nem csap le reá vasmarokkal. Nem alapít új felekezetet, nem 
indít reformációt, nem szit forradalmat. Kicsoda ne botránkozna 
meg ilyen Messiáson?

Így forr az elvi kételkedés és személyes nyomorúság táplálta 
elégedetlenség Keresztelő Jánosban. Mikor nem bírja már to
vább, követeket küld Jézushoz és nyíltan felveti a kérdést: „Te 
vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" Ha csakugyan te 
vagy a Messiás, akkor cselekedő a Krisztus cselekedeteit, akkor 
mutasd is annak magadat, akkor látszódjék az meg a te fellépé
seden!

Keresztelő János óta mind a mai napig felvetik ezt a kérdést 
mindazok, akik szembekerülnek Krisztussal s 'akik személyes el
határozással kényszerülnek dönteni: vele vagy ellene. Nem a vi
lág kérdése ez, — az elhalad Krisztus mellett. Ez a hitéért tusa- 
kodó ember, az ádventi lélek kérdése. Krisztus születése után 
2000 esztendővel, a világháború utáni fegyveres „béke“ huszadik 
évében s talán egy új világégés küszöbén, remegő várásában ez 
a kérdés különös élességgel bír. Igazán a Megváltó, a Szaba
dító-e az a Jézus, akiről az egyház prédikál? ő-e a váltság ho
zója, reménységek beteljesítője, — vagy mást várjunk?iSCsak- 
ugyan eljött volna már benne a világ Megváltója, elközelített 
volna az Isten országa? A világ mostani állapota mindenesetre 
nem erről beszél. Az élet mindennap igazolni látszik ennek az 
ellenkezőjét. Egyre több a büntetlen bűn s az enyhítetlen szenve
dés. Egyre folyik a könny és a vér. Nehezebb az élet és nem 
könnyebb a halál. Kevesebb a kenyér és több az éhes száj. Nő az 
elgyötrött tömeg és nincsen pásztora. Pedig az angyalok már 
vagy kétezer évvel ezelőtt békességet és nagy örömet hirdettek 
minden népnek. Ha ugyan jól értettük a szavukat. . .

Keresztelő János még nem tudja, hogy neki ebben a Krisz
tusban szükségképen meg kell botránkoznia, — és valóban nem
csak neki, hanem minden embernek. Jézus Krisztusban, a názá
reti ács fiában és az Isten fiában, meg kell botránkoznia az em
beri észnek és az emberi szívnek. Mert ő nem emberi várakozá
sok beteljesítője, nem emberi reménységek kielégítője. Akik tőle 
gazdasági fellendülést, földi paradicsomot, világbékét és hason
lókat várnak, akik ezekben látják az Isten országát, azoknak 
szükségképpen csalódni és megbotránkozni kell benne. Azok el
fordulnak Krisztustól, sőt ellene fordulnak és sietve felesküsznek 
valamelyik új „vezérre", akinek a cselekedetei mutatósabbak és 
az ígéretei kecsegtetőbbek.

Krisztus pedig ma sem felel mást a — kétségbeesve, vagy 
követelőzve, számonkérve vagy várakozva — kérdezőknek, mint 
amit Keresztelő Jánosnak felelt. „Halljatok és lássatok."
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A hallanivaló: az evangélium hirdetése. És a látnivaló: az ezt 
követő jelek. Az örömüzenet az Isten királyságának elközelfté- 
séről és ennek az országiásnak a jelei. Ez a sorrend nem mellé
kes és nem fordítható meg. Először hangzik az evangélium. Az 
örömüzenet arról, hogy az eljövendő immár megérkezett. Isten 
„megtekintette az ő népét.“ Elküldötte a békességszerzőt, a ki
engesztelőt. A király amnesztiát hirdet fellázadt alattvalóinak. 
A mennyei Atya visszafogadja tékozló gyermekeit. Az írás ezt 
úgy mondja: bűnök bocsánata, kegyelem. Isten útrakel és meg
érkezik az emberhez, hogy maga állítsa helyre a megszakadt vi
szonyt Teremtő és teremtmény között. Isten velünk akar lenni: 
Immánuél! Velünk, akik eddig nélküle és ellene éltünk. Ennek 
most már vége szakad. Ezt illusztrálják e jelek: a vakok látnak, 
a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a 
halottak feltámadnak. Isten véget vet a bűnös állpotnak és meg 
akar szabadítani a bűn következményeitől is. A betegség, nyomo
rúság, halál hatalmából. Mert ahol Isten jelen van, ott örök 
élet van!

Ennek a rövid mondatnak: Jézus a Krisztus, a Messiás, ez az 
értelme és jelentősége.

Mindez azonban nyilvánvaló, de egyben el is rejtett. Jézus 
Krisztus, az Isten fia egyúttal az ács fia, az Ür szenvedő szolgája, 
a fájdalmak embere, ő  az ítélő bíró — akit halálra ítélnek, a ki
rály — akit megkötöznek, a szabadító — akit sirba taszítanak. 
Az evangélium örömüzenet és egyben kemény beszéd, békeha
rang és harci riadó. A jelek csak jelek és nem általános jelensé
gek. Csak felvillanó fénysugarak az elközelgő ország dicsősé
géből, de még nem az új ég és új föld teljessége. A Messiásra 
trónszék helyett keresztfa, korona helyett töviskoszorú vár; kö
vetőire e világon nyomorúság és üldözés, vereség és megcsufol- 
tatás.

És boldog aki őbenne, a megfeszített Krisztusban meg nem 
botránkozik! Mert Isten áldott embere ő, akiről meg van írva: 
„ímé én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megké- 
sziti előtted a te utadat." E szavakat Jézus Keresztelő Jánosról 
mondja, de csak azért, hogy Jánoson keresztül önmagára mutas
son. Az útegyengetőn keresztül az elérkezettre. Keresztelő János 
minden prófétánál nagyobb, mert míg azok csak jövendőitek az 
eljövendőről, őnéki megadatott, hogy ujjal mutasson reá: ez az! 
Ahogy Grünewald az isenheimi oltárképen megfestette: kezében 
a nyitott ószövetséggel kinyújtott kézzel és ujjal mutat a meg
feszített Krisztusra. „Íme, az isten Báránya, aki hordozza a világ 
bűneit." Ez a közvetlen reámutatás teszi a Keresztelő alakját 
naggyá, szolgálatát páratlanná. Abban van a szolgálata, hogy 
mindinkább alászáll s végül eltűnik a megérkezett Krisztus 
mögött.

Mert Krisztus áll előttünk! Nem a hívő és kételkedő Keresz
telő János, nem is a kérdezősködő és álmélkodó tanítványok, 
hanem Krisztus egyedül. Krisztus úgy, ahogy őt az Atyának hoz-
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iánk elküldeni tetszett, — s nem úgy, ahogy őt mi elképzeljük. 
Úgy, ahogy róla az írás beszél, — s nem úgy, ahogy őt mi látni 
szeretnénk. Ügy, ahogy róla az egyház igehirdetése bizonyságot 
tesz, — s nem úgy, ahogy őt e világ várja. És boldog, aki őbenne 
meg nem botránkozik.

Ez a kijelentés a legsürgősebb felszólítás és a legnyomaté
kosabb figyelmeztetés, amely valaha elhangzott. Én sem marad
hatok adós a válasszal.

Groó Gyula
ehker. missz. m. lelkész.

A Bíró.
Advent III. vasárnapjára. Délután.

I. Kor. 4, 1—5.

A próféták által megjövendölt és az evangélisták tanúbi
zonysága szerint immár elérkezett Messiás, Jézus Krisztus, az 
egyház Ura, és az ítéletnapkor újra eljövendő, egyetlen ítélő- 
bírája. Az őskeresztyén egyház az evangéliumok bizonyságtéte
léből táplálkozva, a megáldoztatott bárány véréből (és vérével! 
naponkénti úrvacsora!) élve, — de arccal Krisztus újra való visz- 
szajövetele felé fordulva, a feltámadás és elragadtatás (I. Thess. 
4, 13— 18), az ítélet és megváltás, az üdvösség és kárhozat napja 
felé tekintve, arra nézve, azt szüntelen várva élt. Krisztus vált- 
sága alapján, de az utolsó nap felől nézve szemlélték az egyéni 
és gyülekezeti keresztyén élet minden kérdését, — még a „leg
gyakorlatibbakat11 is! így ad alkalmat a korinthusi gyülekezeti 
pártviszály (1. 1—3. fej.) Pálnak arra, hogy szóljon az emberi 
ítélkezésről az utolsó ítélet fényében.

Az embernek ösztönös tulajdonsága az ítélgetés, bírálgatás. 
Mindent mérlegre tesz, megkritizál. Amilyen szükséges a dol
gok és emberek között való különbségtétel és értékítélet, olyan 
áldatlan a felebarátnak szeretet nélkül való megszólása és meg
ítélése. Különösen keresztyén, magukat hívőnek, kegyesnek valló 
köröknek rút bűne ez. Szinte kéjjel „botránkoznak“ meg, min
den és mindenki felett ítélkeznek, állandóan ebben a szerepben 
tetszelegnek.

Pedig éppen ők, a „hívők11 tudhatják, hogy ember nem ké
pes igaz ítéletet mondani felebarátjáról a hit dolgaiban. Bűnös, 
megromlott ítélőképességével nem tolhatja fel magát az ember 
felebarátai ítélőbírájául. ítéletében mindig közre fog játszani 
egyéni ízlése, gyarló emberi vélekedése. Ne ítéljetek! (Máté 7, 
1.) Egyes keresztyéneknek megfegyelmezése, tévtanok és tévta- 
nítók elítélése is csak a Szentlélektől vezérelt keresztyén gyüle
kezet összességének áll jogában. A végérvényes ítéletet kinek- 
kinek az életmunkája felől azonban az Úr magának tartotta fenn. 
Majd „az a nap“, az ítélet napja megmutatja, nyilvánosságra
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hozza a bűnöket és az értékeket, a mulasztásokat és a hűséget. 
(3. rész 12— 15. v.)

Különösen áldatlan dolog a gyülekezeti munkások, igehir
detők, pásztorok kritizálgatása. Ez legtöbbször külsőleges, sok
szor teljesen méltatlan szempontok (megjelenés, ruházat, hang, 
arc, stb.) szerint szokott történni. Pedig az egyetlen döntő szem
pont: a hűség. Ez a szó az eredeti görög nyelvben rokon a hit 
szavával. És valóban: a hit az alapja a reábízottakban való hű
ségnek. Ezt pedig t. i. a hívő szívet, egyedül Isten láthatja. 
Aminthogy az ő kezében-.van a szolgálat hűségének mértéke is: 
a Krisztusról szóló evangélium, az isteni titok ismerete. Olyan 
titok ez, amelyet mindig újra csak maga Isten jelenthet ki azok
nak akiknek Szentlélek által ő maga ad hitet e Titok befogadá
sára. (II. Kor. 4, 3.)

Azután: az apotolok, igehirdetők: sáfárok. Megbízott szolgái 
az Úrnak. Tehát csak az ő urok kérheti számon őket. Nemcsak 
ítélőképessége, helyes és igaz mértéke nincsen az embernek 
Krisztus szolgái megítélésére, de joghatósága sincs ehhez. Sem
miféle emberi fórum nem illetékes ebben, egyedül az Ür. Hiszen 
az ő szolgái s nem emberek szolgái, Isten elhívottai és nem a 
gyülekezet alkalmazottai az igehirdetők. Ezért csak az Úrnak 
tartoznak felelősséggel.

Az Ür szolgái önmagukat se ítélgessék. Mert ez egyfelől 
elbizakodottságra vezethet, másfelől csüggeteg kétségbeesésbe 
(modernül: kisebbrendűségi érzés) dönthet. Azért a Krisztus szol
gája ne merüljön el önmaga — se erényei, se bűnei — szem
léletében. Hanem csak az Ürra tekintsen egyedül, Ö hívott el, 
ő erősít meg, ő hordoz, ő is ítél és jutalmaz. Miénk csak orcánk 
verejtéke: a hűség, övé az áldás, azért egyedül övé a dicsőség.

Groó Gyula
ehker. missz. m. lelkész.

Kicsoda vagy te és miként vélekedsz 
Krisztus felől?

Advent IV. vasárnapjára. Délelőtt.
János 1, 19—28.

A vége felé közeledő ádvent mind hangosabban figyelmez
tet: „Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk és az uralom 
az ő vállán lészen.“ (Ézs. 9, 6.) Ez a gyermek a mi királyunk. 
Készüljünk fogadására! A király jő. Már itt is van az ajtónk 
előtt. Zörget, a szívünkbe kér bebocsátást. Ahol bebocsátást 
nyer, oda be is költözik. És vele együtt beköltözik a bűnbo
csánat. Békesség lesz, új élet, új világ támad, Isten országa kez
dődik abban a szívben. Ahol nem nyer bebocsátást, ott minden 
a régiben marad. Tovább uralkodik a bűn nyomorúsága, mert
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Nála nélkül nincs bűnbocsánat. Ott meddő beszéd, önáltatás 
megújulásról, új életről beszélni, mert egyedül csak ő  belőle, 
a Vele való egyesülésből támadhat új élet. Nála nélkül a szív 
csak halál és kárhozat tanyája. — Krisztus, a király hozzánk jő, 
a mi királyunk akar lenni. Ahhoz azonban, hogy áldott király
sága bennünk megvalósulhasson, az szükséges, hogy mi meg
találjuk a helyes feleletet két döntőfontosságú kérdésre. E kér 
kérdés: Kicsoda vagy te és miként vélekedsz Krisztus felől?

A nagy ádventi próféta, a teveszőrruhás aszkéta, Keresztelő 
János előtt is felmerült a kérdés: Kicsoda vagy te? A jeruzsá- 
lemi vezető körök küldtek hozzá papokat és lévitákat és azok 
vetették fel előtte ezt a kérdést. Működése ugyanis azt a gon
dolatot ébresztette fel bennük, hogy hátha ő a várvavárt Mes
siás. Tőle magától kérdezték meg tehát, hogy kicsoda ő. Nagy 
kísértés rejlett ebben a kérdésben. Mindig nagy kísértés rejlik 
abban, amikor az embernek saját magáról kell beszélnie. Még 
nagyobb kísértés van abban, amikor az emberek valakit több
nek, nagyobbnak tartanak, mint ami valójában. Keresztelő Já 
nos legyőzte a kísértést. Kereken megvallá: „Nem én vagyok 
a Krisztus." Az újabb kérdésekre pedig pontosan megmondja, 
hogy ő csak kiáltó szó a pusztában. Felelete igaz. Nem mondja 
magát sem másnak, sem pedig többnek, mint ami az Írásban 
megíratott felőle. (Ézs. 40, 3.)

Nekünk is erre a kérdésre kell feleletet adni: Kicsoda vagy 
te? A feleletnek olyannak kell lennie, amely őszintén és igazán 
lényünk legfőbb valóságát tárja fel, amely megegyezik azzal, 
ami rólunk megiratott a csalhatatlan Igében. Ezt a feleletet az 
emberek azonban csak ritkán adják meg. Felületesen ismerik 
csak magukat, a járulékos, mellékes vonásokat tartják lénye
gesének, az igazi lényeg pedig rejtve marad előttük. Ha fel - 
rémlik is néha-néha bennünk, hogy kik vagyunk mi legbelsőbb 
lényünk szerint, valami rettenetes hatalom, amely felettünk ural
kodik, minden erejét latbaveti, csakhogy mi meg ne ismerhes
sük világosan lényünk igazi valóját és minéműségét. Pedig az 
emberiség életét, sorsát, családok, társadalmi osztályok és né
pek helyzetét az határozza meg, hogy kicsodák az emberek 
legbelsőbb lényük szerint.

Kicsoda vagy te? Hangzik tehát feléd is a kérdés. És te 
talán azt mondod rá, hogy magyar ember, hogy evangélikus, 
esetleg megmondod erre a kérdésre a foglalkozásodat, családi 
avagy társadalmi állásodat, stb. Ugyanis a vérségi származást, 
a nemzetiségi, felekezeti hovatartozást a foglalkozást, társa
dalmi-, vagyoni állást és az ezekhez hasonlókat tartja a mai 
világ olyan tényezőknek, amelyek eldöntik, hogy valaki kicsoda. 
Ámde bármennyire jelentős tényezők is ezek az ember életében, 
mégsem foglalják még magukban azt, amik mi legbelső lényünk 
szerint vagyunk.

Kicsoda vagy te? Erre a kérdésre a helyes, a lényünk igazi 
mivoltát feltáró felelet minden ember részéről, bárki és bármi,
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tehát akár király, akár koldus, akár a legnagyobb tudós, akár 
analfabéta legyen is az, csak egy lehet: EÍkárhozott ember, ke
gyelemre szoruló bűnös vagyok! Ez az egyetlen igaz felelet fe
jezi ki hűen minden ember legbelsőbb lényegét. Ez az a felelet, 
amely teljesen megegyezik azzal, ami rólunk az Istennek Igéjé
ben megiratott. „Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek 
az Isten dicsősége nélkül.“ (Róm. 3, 23.) Ezt a feleletet várja 
tőlünk Jézus. Ez az egyik feltétele annak, hogy Ő szívünkben 
szállást vehessen.

A máodik kérdés pedig, amelyre feleletet kell adnunk, ez: 
Miként vélekedsz Krisztus felől?

Béthabarában, a Jordánon túl, a farizeus küldöttek, miu
tán Keresztelő János kijelentette előttük, hogy ő nem a Messiás, 
nem Illés, nem a próféta, azt a kérdést intézték hozzá: Miért 
keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a 
próféta? Keresztelő János abban a mélységes lelki alázatról, 
csodálatos tisztánlátásról tanúskodó feleletben, amelyet a kér
désre adott. Jézusnak minden emberi mértéket felülhaladó nagy
ságát érzékelteti. „Én vízzel keresztelek — mondja — de köz- 
tetek van, akit ti nem ismertek. Ö az, aki utánam jő. aki előt
tem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíiját meg
oldjam.“ — A Keresztelő maga háttérbe húzódik és Jézíust 
állítja az előtérbe, aki annyira felette áll, hogy ő még saruja 
szíjjának megoldására sem méltó. Ő csak kiáltó szó. Hivatása, 
hogy egyengesse a Krisztus útját. Nem az a fontos, hogy magát 
és munkáját igazolja az emberek előtt, hanem, hogy arra irá
nyítsa a figyelmet, akinek ő csak útegvengetője. Nem az a fon
tos előtte, hogy az emberek miként vélekednek róla és munká
járól, hanem az a döntő, hogy miként vélekednek a Krisztus 
felől. — Ugyanis az ember üdvössége, vagy kárhozata azon for
dul meg, hogy miként vélekedik Krisztus felől.

Keresztelő János Krisztust, mint örökkévaló, minden em
beri mértéket megsemmisítő módon felülhaladó valóságos Istent 
ismerte meg, aki nem vízzel, hanem Szentlélekkel és tűzzel ke
resztel, aki a Megváltó, Istennek ama báránya, aki elveszi a világ 
bűneit. Ezért áldozza életét az Ő útjának egyengetésére. A mai 
emberiség millióinak szívében pedig azért nem válhatik haté
konnyá Krisztus királysága, azért kénytelen a szívek ajtaján 
zörgető Jézus olyan sok embert sorsára hagyni, mert az embe
rek mint Megváltót, mint valóságos Istent nem hajlandók őt 
befogadni. Keresztelő János magát kicsinek. Jézust végtelenül 
nagynak látja, a mai ember pedig magát, a maga bölcseségét, 
alkotásait, a maga világát látja nagynak, Jézust pedig kicsinek. 
Jézus Krisztusból, aki mint valóságos Isten és valóságos ember 
megváltott és megszabadított minket a kárhozattól, mindenké
nen csak embert akar csinálni. Megteszi őt bölcs tanítómester
nek, erkölcstanítónak, tökéletes példaképnek, hajlandó őt mint 
vallásalapítót is tisztelni, vértanúi nagysága előtt is meghajol, 
de tagadja, hogy ő megváltó Isten, a világ bűneit elvevő Isten
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báránya volna. Pedig Isten országa örök javainak boldog élve
zője csak az lehet, aki Öt mint Isten ama bűnt eltörlő bárányát 
fogadja szívébe.

Kovács Béta
nemeskoltai lelkész.

Kincses házban.
Advent IV. vasárnapjára. Délután.

Filip. 4, 4—7.

Ez a rövid epistola hatalmas és gazdag tanítást foglal ma
gában. A fogoly Pál apostol vezeti el benne filippibeli híveit és 
bennünket is — a hívő keresztyén élet kincseinek tárházába és 
megmutat néhányat azok közül az aranynál, ezüstnél drágább 
kincsek közül, amelyek a hívő keresztyén élet utolérhetetlen 
gazdagságát alkotják.

Felhívja figyelmünket mindenek előtt az Úrban való öröm
re s buzdít bennünket, hogy élvezzük ennek a drága kincsnek 
az áldásait: örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom örül
jetek!

Elibénk teszi a szelídlelküség ékkövét s biztat, hogy ékesít
sük fel vele magunkat: A ti szelídlelküségtek ismert legyen 
minden ember előtt.

Majd egy csodálatos erejű remekművű páncélt kínál felvé
telre, a gondviselő, övéit szerető és meghallgató Istenbe vetett 
hitnek a páncélját: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságo
tokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tár
játok fel kívánságaitokat Isten előtt.

Végül egy kimondhatatlan értékű balzsammal, az Isten bé
kességének balzsamával telt alabástrom szelencét nyújt felénk, 
mondván: Vegyétek e szelencét és annak tartalma, az Istennek 
békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni 
szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Ne gondolja azonban senki, hogy ezek a kincsek: az Úrban 
való öröm, a szelídlelküség, a gondviselő mennyei Atyára való 
ráhagyatkozás és az Istennek békessége csak a rajongás, avagy 
a költői képzelet szüleményei. Nem! Ezek a legreálisabb reali
tások. Ámde az igaz keresztyén hitnek a realitásai. Csak an
nak az embernek a számára válnak érzékelhetővé, csak annak 
lehetnek tulajdonává, aki eljutott az Úr Jézus Krisztusba, a 
bűnös ember és a szent Isten között kiengesztelödést létrehozó 
Megváltóba vetett igaz, élő keresztyén hitre. Ahol nincs igaz 
keresztyén hit, ott nincs Úrban való öröm, ott nincs szelídlelkü
ség, nincs Istenre való ráhagyatkozás, nincs Istennek békessége, 
hanem ott az Isten iránt érzett keserűség, az Istentől való ret
tegés, avagy az Istenről való megfeledkezés, a bűnös emberi 
dölyf és érzékenység, indulatosság, a kínzó aggodalmaskodás 
és a rossz lelkiismeret uralkodnak az emberen.
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A mai emberi élet azért olyan kuszáit, ingatag, idegesen 
kapkodó, fundamentom nélkül való, mert a legtöbb ember lei
kéből hiányoznak a hívő keresztyén élet gazdagságának eme 
kincsei. Aki birtokosa akar lenni e kincseknek, az engedje szi
vében szállást venni azt, akinek születés napjára most is készül 
a keresztyénség, legyen a betlehemi Gyermek hívő követőjévé, 
mert e kincsek kizárólag a krisztushit kincsei.

Kovács Béla
nemeskoltai lelkész.

A nagy öröm.
Karácsony I. ünnepére. Délelőtt.

Lukács 2, 1—14.
Egy misszionárius künn a vadonban közel a kunyhajához 

földmunkát végzett. Hitvestársa elment valahová, a gyermek a 
kunyhóban bölcsőjében szunnyadozott. Az apának eszébe jutott 
utánanézni. A gyermek nyugodtan aludt, de lábánál egy nagy 
fekete csomó volt látható. Az apa hajszálai égnek meredtek, ami
kor észrevette, hogy egy nagy kobra, India legmérgesebb kí
gyója telepedett meg a gyermek lábainál. Gyors elhatározással 
utána kapott és mielőtt árthatott volna, a -falhoz csapta és szét
zúzta fejét. — Az alvó, álmodozó, csecsemőkorát élő, mitsem 
sejtő emberiség lábainál fekszik a bűn kígyója, minden pillanat
ban készen arra, hogy megmérgezze és megölje. Hol a szaba
dító? Itt van. Krisztus megszületett.

A bűntől való szabadulás, illetőleg a bűn következményeitől 
való megmenekedés lehetősége, sőt bizonyossága, ez a kará
csonynak nagy üzenete számunkra. Mondhatnak, amit akarnak, 
mondhatják, hogy a préegzisztenciális Krisztusnak a történelem
ben való megjelenése megváltoztatta a népeknek egymáshoz való 
életét, uralkodó és alattvalók viszonyát, a társadalmi osztályokat 
közelebb hozta egymáshoz, fajokat egyesített, igazi értelmet 
adott a szabadság gondolatának, meghittebbé tette a családi éle
tet, bölcseleti rendszereket -s emberi elveket tett egy csapással 
semmivé. . . ,  mindezek csak másodrendű kísérő jelenségei egy 
üdvténynek: hogy a Jesse gyökeréből kivirágzott a rózsa, hogy 
a mi bűneinknek összes terhét magára vegye. Első pillanatra ez 
a gondolat kissé elkomorítja az ünnepi örömöt, de aki roppant 
mélységeiben elmerül, annak lesz igazi az öröme, hogy a bűn 
következményeitől való szabadulás lehetősége megadatott és ő 
láthatja a bethlehemi gyermekben a soha nem sejtett isteni ke
gyelem grandiózus megnyilatkozását.

Óh, mi mindenről is nem beszél nekünk ez a Lukács szerinti 
történet, amelyet az értelem túltengése kiszikkasztotta agyvelők 
a legendák közé soroztak és mégsem tudnak szabadulni tőle. 
Beszél mindenekelőtt arról, hogy a bűn szegénnyé tesz, de Krisz
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tus közelsége meggazdagít. A karácsonyi történet kezdetén 
csupa szegény emberrel találkozunk: Józseffel, az ácsmesterrel, 
Máriával, az alázatos szolgálóleánnyal, juhoknak pásztoraival. 
És mégsem földi szegénységük volt az igazi szegénység, hanem 
a történendők felőli bizonytalanság és annak teljes kilátástalan- 
sága, hogy önerejükből kivezető utat találjanak a bűnök éjsza
kájából. És ez a bizonytalanság micsoda boldog üdvbizonyos
sággá lett, amikor Mária, mint az Isten anyja, a pásztorok, mint 
az angyali üzenet boldog birtokosai jelenhettek meg az ámuló 
világ előtt. Még a földi értelemben gazdag napkeleti királyok 
is ösztönösen érezték, hogy a Názáreti előtt le kell rakniok gaz
dagságukat: az aranyat, tömjént és mirrhát, hogy földiekben 
megszegényedvén, lelkiekben annál gazdagabbakká legyenek.

íme, a karácsonyi ünneplésnek lényege. Nekem testiekben, 
lelkiekben koldusszegénnyé kell lennem, hogy odaborulhassak a 
Megváltó lábai elé. Augustus, a hatalmas római imperátor, aki
nek egy szavára megmozdult az akkor ismert egész világ, szegé
nyebb és koldusabb volt azon az éjszakán a legkisebb bethlehemi 
bojtárgyereknél, akinek csodalátni szabad volt az istállóban. 
Hallgassatok el tehát Augustusok, akik politikai, diplomáciai, 
szociális és emberbaráti téren halhatatlanságra törtök. Nem hal
hatatlan, amit népek ellen, vagy népek érdekében cselekesztek, 
mégcsak az sem, amit a szeretet nevében hoztok össze, mert az, 
hogy valakit befogadunk a kicsinyek közül, még nem üdvözít, 
még az sem, ha minden szavunk szeretetről tanúskodik. Ellenben 
üdvösséget osztó az a tény, hogy Isten Jézus Krisztus által kará
csony éjjelén lehajolt hozzánk, szegény bűnös emberekhez. 
Némuljanak el az értelem, a tudomány és a bölcseség Augustusai, 
némuljanak el az érzelem, a költészet, a művészet nagy császárai 
és az akarati élet nagy moralistái, szegényedjenek le, dobják el 
maguktól, amit emberszív és emberelme alkotott, mert halhatat
lan értékek csak a Názáretivel való életközösségből származhat
nak. Óh, vajha így leszegényedvén, mindnyájan megismernők, 
hogy gazdagsága, kincse, mindene csak annak van, akinek Krisz
tusa van. És ez a Krisztus nála marad. Isten akartából Jézus nem 
az úton, hanem szegényes, de megállapodott viszonyok között 
születik, ami azt jelenti, hogy nem utas, nem zarándok akar lenni, 
aki csak pillanatokig időzik, azután tovább rohan, hanem velünk 
marad minden napon e világ végezetéig. De nem jól érzi magát 
ott, ahol emberi hatalomra és földi gazdagságra támaszkodnak, 
ő csak az alázatosakat, a magukat önkéntes odaadásban megsze- 
gényedetteket szereti és keresi.

A bűn gyalázatára van az embernek, de Krisztus közelsége 
dicséretet és tisztességet szerez néki. József és Mária bűnös em
berek voltak, akiket azonban Isten nagy dolgokra választott ki. 
Isten az ő Fia által lépett közénk. A pásztorok naiv, tudatlan 
emberek és nekik szabad az angyali üzenetet meghallaniok és 
elsőknek a közelébe lépniök. Akármilyen kicsinyek vagyunk, min
den percben készen kell lennünk arra, hogy Isten életünkbe lép
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és követel valamit tölünk, vágy Csodálatul megindít minket is. — 
Karácsony az ember első nagy, kézzelfogható találkozása Isten
nel. Az ószövetségben vannak istenmegjelenések, de csak egye
seknek. Az újszövetség kezdetein egyszerre embercsoportok, tö
megek elé lép, mintha azt mondaná: Eddig elrejtett Isten voltam, 
ezért beszélték rólam, hogy szigorú, félelmetes és bosszúálló va
gyok. íme, most megmutatom magam nektek, hogy nincs ben
nem semmi félelmetes. — És karácsony legnagyobb cselekedete 
nem az, hogy az ember találta meg Istent, hanem, hogy Isten 
hajolt le az emberhez. A nagy Isten emberi természetet vett fel 
és ezzel az egész emberfajt megnemesítette.

íme, a karácsonyi ünneplésnek lényege. Krisztus olyanná 
lett, amilyen én vagyok. De csak forma szerint. Mert a lényeg 
szerint én nem vagyok olyan, mint Krisztus. Testvére és örökös- 
társa vagyok, de csak azért, mert az én vétkeimet elfedezi és 
mert az én bűneim veresége őrajta van. Csak azért, mert az ő 
vérehullása pótolta az én hiányaimat. Óh, el sem tudom képzelni 
magam Krisztus nélkül az Ür ítélőszéke előtt. Ö azt fogja mon
dani: Én reád hullattam a szeretetet, olyan tisztán, olyan fehéren, 
mint a karácsonyi hópelyheket és a te gyűlöletednek tüzében az 
sárra olvadt szét. Én oltárt építettem és te máglyává formáltad 
át. Az én akaratom a bethlehemi jászol volt és ez a jászol a te 
kezedben golgotakeresztté torzult. Bizony összetör és megsem
misít minket az isteni ítélet, ha Krisztus nem áll mellettünk. 
A közélet erkölcstelenségei, a társadalmi élet hazugságai, a csa
ládi élet bajai, minden, minden belőlem, belőlünk indul ki, hogy 
akarunk mi hát a nagy védőügyvéd nélkül az Isten színe előtt 
megjelenni? A pásztorokat elvakította és megfélemlítette a nagy 
fény és az angyali jelenés! Hogyne kényszerítene minket is arc- 
raborulni az a kegyelem, amely itt, az emberrélevésben meg
nyilatkozott.

A bűn beteggé tesz, Krisztus közelsége visszaadja egészsé
günket. A pásztorokat beteggé tette a sóvárgás az Izraelnek 
megígért vigasztalás után. Félelem és rettegés volt bennük, ami 
még betegségnél is rosszabb és ők a jászolnál gyógyulást talál
tak. Óh, mondjátok ti, akik a bűn betegsége alatt nyögdécseltek, 
miért keresitek a gyógyulást ott, ahol az meg nem található? 
Amilyen balgaság testi betegségeinkre varázslóknál és kuruzs- 
lóknál keresni gyógyulást, ugyanolyan esztelenség a bűn beteg
ségéből való szabadulásunkat embereknél keresni. Nincs más 
menedékünk, csak a jászol. Nincs más orvosunk, csak Krisztus. 
Beteg vagyok, testvérek és tudom is, hogy mi bajom. Még min
dig túl nagyra értékelem a magam és embertársaim jelentőségét, 
még mindig túl sokat adok mások véleményére, földi érdekek 
szálai még mindig túl erősen fogvatartanak. Még mindig nem 
jutottam el odáig, — addig pedig egészséges nem leszek — hogy 
mindenemet a jászolban mosolygó gyermeknek ajánljam fel. 
Beteg a családi élet, a házastársak, szülők és gyermekek viszo
nya, pedig fölösleges itt családvédelemről disputáink A családi



életet mindenestül a bethlehemi Istállóba kell beállítani. És tud
juk, hogy beteg nemzeti életünk is. És mondják, hogy beteg a mi 
egyházi életünk is. Óh, csodálatos hely az a bethlehemi istálló. 
Minél többen jönnek csodálni a gyermeket, annál jobban kitágul. 
Elfér a mi nemzetünk, egyházunk, az egész emberiség benne; 
aminthogy gyógyulás itt csak akkor lesz az egész vonalon, ha 
mindnyájan egy akarattal találkozunk Betlehemben.

A bűn végül oka minden harcnak és visszavonásnak, Krisz
tus közelsége békességet jelent. Alig fejeztük be a nagy háborút, 
már ismét fegyverekkel próbálják ki a világ idegeit, már ismét 
egy világháború réme rajzolódik a horizontra. A háború és a 
vérontás örök égbekiáltó dokumentuma a bűnnek, örök bizony
sága annak, hogy a karácsonyi evangélium hiába hangzik el a vi
lág előtt. Az emberek és a népek életében még mindig a Sátán az 
úr és gúnyos kacagása beharsog a templomhajóba, miközben 
„Krisztus Urunknak áldott születésén" elmélkedik pásztor és 
hívő. Ijesztő, rémületet keltő ellentétek. — Pedig azt mondják 
és úgy írják a régiek, hogy Krisztus születése évében hosszú év
tizedek óta először maradt csukva Rómában Jánus isten temp
loma, annak jeléül, hogy sehol a világon — hiszen a római biro
dalom jelentette a világot —  háború nincsen. Abban az évben, 
miként az aranykorban, a lakomákon a patríciusok szolgálták ki 
szolgáikat. A szolgálat fensége ült a lelkekre. Mintha érezték 
volna, hogy eljött a nagy uralkodó, aki a szolgálat által lett na
gyobbá minden élőnél. Hogy miért van békétlenség és harcizaj? 
Mert a bűn uralkodni vágyik, mert népek és emberek egymás 
eltiprására és nem fölemelésére szövetkeznek.

És mégis úgy van, hogy az a karácsonyéji csoda nem esett 
hiába. És mégis úgy van, hogy isszonyatos ereje van annak a kis 
gyermeknek, aki megfogja a hadastyánok kezét és a gyilkos 
fegyverek ekévé és ásóvá formálódnak, a rombolás alkotó mun
kává lesz, a bűnokozta nyavalyák után boldog gyógyulás követ
kezik, a bűn gyalázata tisztességgé és dicsőséggé alakul át és 
akik szegények voltak, gazdagokká lesznek. Mindéhez csak az 
kell, hogy olyan búzgósággal igyekezzünk Krisztus közelébe, 
mint a pásztorok és olyan minden emberi szempontot eltipró hit
tel imádjuk, mint a napkeleti bölcsek. Ilyen áldott legyen az 
ünneplésünk!

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

Az isteni kegyelem teljessége.
Karácsony I. ünnepére. Délután.

Títus 2, 11—14.
1. Az isteni kegyelem teljessége az az élet, amely a jászol

tól a keresztig terjed. Rövid élet, de benne elrejttetett az embe
riség történetének egyedül jelentős fejezete, amelyben Isten 
megbékül a bűnös világgal, amelyben Isten maga hidalja át azt
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á mélységes szakadékot, amely a buti folytán közte és a világ 
között támadt. A „megjelent" szó azt mutatja, hogy a jászol ott 
van mindeneknek középpontjában és az egész Ige arról beszél, 
hogy e középpont körül kört-körre hány az isteni kegyelem hul
láma, amíg át nem fogja az egész földet, az egész emberiség 
életét.

2. Ez az Isten szeretetének nagy csodája, amely Jézus Krisz
tus születésében jelent meg a világ előtt. Az ószövetség népe 
érzett valamit ebből, de vakságában méltatlanná lett erre a sze- 
retetre. A pogány világ bálványai közepette vágyakozott az 
isteni kegyelemre, de nem tudta megfogni. Ilyen vagyok 
én — mondotta erre Isten —, amilyennek a Fiúban megmutattam 
magam. Nem zsarnok és nem bosszúálló, hanem kegyelmező 
Isten.

3. A szeretet e csodájának a mi naponkénti megtisztulásunk
ban és megszentelésünkben ismétlődnie kell. Isten adja nekünk 
Krisztust, mi adjuk neki magunkat, bűneinket, mindenünket. Isten 
megbékül velünk és mi áldozzuk fel azt a hitetlenséget, amely 
eddig emberelménk minden büszkesége volt. Isten a Fiú maku
látlanságában áll elénk és mi dobjuk oda az áldozati oltárra a 
világ és a mi testi életünk összes bűnös kívánságait. Isten jogo
san lehetne haragos és bosszúálló, de a Fiúban reánk mosolyog, 
tehát mi sem tehetünk mást, mint a test és a lélek mértéktelen- 
ségeit és szertelenségeit megfékezni és szentül élni, amíg e testi 
porhüvelyben járunk.

4. A szeretet e csodájának teljességére majd csak akkor éb
redünk, ha meglátjuk az Isten dicsőségét színről-színre.

íme: a karácsonyi csoda felénk sugárzik, mint isteni kegye
lem, mint megújult emberi élet és mint üdvösséges reménység.

5. Ha megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember
nek, megjelent nekünk is. Tartsuk meg hát, hogy senki el ne 
vegye a mi koronánkat.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

Karácsony tanúit várja a világ.
Karácsony II. ünnepére. Délelőtt.

Lukács 2, 15—20.
Sokszor hallottuk, de mindig újból elcsodálkozunk azon, 

milyen különösek is az Isten útjai. Nem bölcsek által győzi meg 
az igazságról a világot, nem királyokat választ ki, hogy kard 
hatalmával tegyék az ő országává ezt a világot. Az elesettek 
gyengeségein mutatja meg a világnak nagy hatalmát. A kará
csonyi történet tanúivá egyszerű pásztorokat választ ki. Nem 
élt bennük a próféták messzenéző lelke, sem az írások felett 
virrasztó bölcsek tudása. Egyszerű, földre néző emberek ezek.
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Ha néha-néha feltekintettek az égre, csak azért tették, hogy 
meglássák a felhők járását, csillagok állását. A földön éltek és 
a földből éltek. Őket választja ki Isten tanúkul. Csak azt kereste 
bennük, hogy van-e kész, engedelmes szívük, mellyel egészen 
oda tudják adni magukat Istennek. Teljesen. Fenntartás nélkül. 
És azt olvassuk ezekről a pásztorokról, hogy elfogadták Isten
től kapott megbízatásukat. Ők a karácsony bizonyságai.

Aki Isten szeretetét, a karácsonyi csodát megérezte és át
élte, annak bizonyságot kell tennie.

Várják bizonyságát a társai.
A betlehemi éjszakában eltűnt a világosság és megint a szo

kott sötétség vette körül a mező pásztorait. Úgy olvassuk ma, 
hogy egymáshoz szólnak biztató szavakkal: „Menjünk el mind 
Betlehemig."

Az ember szívének szüksége van mindig új és új biztatásra. 
A pásztorok is felidézik emlékezetükben a történteket és ráem
lékeznek erre a szóra: „Született néktek ma a Megtartó, ki az 
Ür Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok 
egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban." És egymás
biztatásuknak az az eredménye, hogy elmennek mindnyájan.

Megváltó születéséről, irgalmazó szeretetéről nekünk is 
evangéliumot küldött Isten. Bizonyságtevőivé is tett minket. 
Melletünk élnek, akik ugyanabban a keresztségben részesültek, 
mint mi. Együtt növekedünk azokkal, akik velünk együtt állták 
körül az Ür oltárát egy elfeledhetetlenül szép konfirmációi órán. 
Házastársunkkal együtt vettük a megváltó szeretettel felettünk 
vigyázó Isten ígéreteit. Ugyan bizonyságot tettünk-e mindig ar
ról, amit láttunk és hallottunk? Szóltunk-e keresztségünkről va
lakinek is, aki elfeledte küzdelmei között, hogy ő nemcsak ennek 
a földnek gyermeke, hanem Istené? Erősítgettük-e napról-napra, 
akik velünk együtt tettek hűségfogadalmat, vagy még csak nem 
is fájt látni, mint maradnak el mindenünnen, ahol Isten ügyét 
kellene szolgálniok? Az élet próbáit talán kevesebb erővel hor
dozó élettársunknak adunk-e csak egyetlen biztatást is, hogy 
az az Isten, aki elindulni engedett, nem ejthet ki kezéből? — 
A mai evangélium felénk fordul és azt mondja nekünk: Bizony
ságtételre van szüksége a világnak, azért menjünk el mindany- 
nyian!

Bizonyságtételt várnak a hívek is.
A pásztorok beszámoltak mindarról, amit láttak és hallot

tak, Máriának és Józsefnek is. Ők ketten már jóval előbb tud
ták a karácsonyi csodát, mint ahogyan azt az angyalok harso
nája szétkürtölte azon az éjszakán. Máriát Isten választotta ki 
és angyal tett neki jelentést arról, hogy ő lesz a Megváltó anyja. 
József szelíd lélekkel eltervezett válását vonta vissza, amikor 
angyaltól tudta meg, hogy Isten akaratából ő lesz az, aki az 
ártatlan isteni gyermek első földi lépései felett őrt fog állni. És 
mégis, Ok is, akik tudták és teljes lélekkel imádták Isten szere
tetét, milyen nagy boldogsággal hallják a karácsonyi csoda külső



történetét. Az új anya kinyitja lelke a jtaját és nagy-nagy bol
dogságának szomjúságával fogad minden szót, melyet egyszerű 
pásztorok mondanak el. Akkor csak ketten voltak, de most is 
a népek hatalmas tengerében maroknyi kis sereg az, aki hű 
szívben hordozza Isten ígéreteit. A hívek seregének belső, lelki 
megerősítésére szolgál máig is minden bizonyságtétel az Isten 
hűségéről. Mária öröméhez hasonló lelki örömöt látunk az írás 
sok helyén. Maga Jézus mint örült, amikor hitet talált egy po
gány katona lelkében és mennyire elcsodálkozott rajta. A Jeru
zsálemben Jézus feltámadásának örvendező tanítványok öröme 
mennyire megsokszorozódott, amikor Emmausból a két vándor 
visszafordulva hírt ad arról, amit ők már boldogan tudtak. Az 
apostolok cselekedeteinek könyve tele van ilyen meghatódásig 
gazdag történetekkel. Valamely városba el akarnak indulni az 
apostolok, evangéliumot hirdetni és hívőkkel, találkoznak ott. 
Forró tusakodásban tanácskoznak azon, hogy iehet-e pogányo- 
kat is felvenni Krisztus gyülekezetébe, amikor veszik a hírt, hogy 
Isten márSzentlélekkel keresztelte meg egy pogány otthon lakóit.

Ne hallgassuk el karácsonyi bizonyságtételünket a hívek 
előtt sem, mert nekik is szükségük van arra.

Várja bizonyságtételünket a megzavarodott világ.
Krisztus születésének idejét az idők teljességének nevezzük 

azért, mert Isten nélkül a végső határállomásig jutott el a világ. 
Még az a nép is, melyet Isten kiválasztott magának és próféták
kal nevelt, milyen zavar állapotában volt azokban az időkben. 
Hogy mennyire elvesztette mennyei látását, azt elég a Megváltó 
születésével kapcsolatos híradásokon kipróbálnunk. Napkeletről 
a karácsonyi csillag nyomán bölcsek indulnak el és Jeruzsálem
ben tudakozzák, hogy hol kell a Megváltónak megszületnie? 
Kérdezik az ország első emberétől, a királytól: — nem tudja. 
Kérdezik a város, a szent város sokaságától: — nem tudja senki. 
Sőt milyen szánalmas látnunk, hogy akik a próféták írásainak 
kutatói, azok is annyi bizonytalanságban vannak. Hogyne lett 
volna hát egy Istenét vesztett világnak szüksége a karácsonyi 
bizonyságtevőkre?

Nem nagy éleslátás szükséges ahhoz, hogy felismerjük a 
hasonlatosságot annak a világnak és a mi világunknak az élete 
között. A mi keresztyénnek mondott világunkban éppen elég 
a tanácstalan zűrzavar. Üj pogányságnak utait irtják és akarják 
járhatóvá tenni közöttünk. Babonaság szégyenébe sűlyedt keresz
tyének erőtlensége hangosan kiáltó. Millió zászlót bont ki a mai 
világ, mindmegannyi új boldogító eszme hirdetésére készült. Is
tentelenül elvész a világunk.

Azért, aki a karácsony boldogságát megérezte és meggyő
ződéssel tudja, hogy Isten könyörülete hajlott le hozzánk Jézus 
Krisztusban, álljon elő!

Karácsony tanúit várja a világ!
Wolf Lajos

ceglédi lelkész, esperes.
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Újjá lett minden.
Karácsony II. ünnepére. Délután.

Títus 3, 3—8.
Elbúcsuzóban van karácsony ünnepe. Elhozta ismét vilá

gunkba a fényt és sok mélységes hálaérzést szabadított fel a lel
kekben. Hányán álltak megint megilfetődőtten a karácsonyfa 
alatt és érezték meg, milyen szép az, amikor az emberek a sze
retet közösségében egymásra találnak. Hányán vágyakoztak az
után, hogy mindig így maradjon minden és hányán tettek foga
dalmat: mássá leszek magam is.

Vigyázzunk, hogy ne maradjunk meg a hangulatok hullám
zásánál. A karácsonyi szín nem azért öleli körül az evangélium 
üzenetét, hogy eltakarja annak boldogító valóságát. Ha valaki 
abba a veszedelembe jutott, hogy csak a külső pompát lássa meg, 
annak a mai ige költészet nélkül mondja el a karácsony üzene
tét: Isten megváltó kegyelméről.

Ne maradj a hangulatoknál, mert ezek nem változtatnak 
rajtad semmit.
Milyen voltam.

Honnan jöttünk karácsony felé? (3. vers.) Esztelenségből, 
engedetlenségből, tévelygésből, különböző kívánságoknak és 
gyönyöröknek szolgálatából, gonoszságból, irigységből, gyű- 
lölségből. A szentírás nem szépíti meg a bűnt. Kíméletlenül lep
lezi le azt. Az apostol nem takargat el semmit. (Efezus 2, 1—3.
I. Korinthus 12, 2.) Valóban innen jöttek ők, akik karácsonyt 
ünnepeltek és innen jöttem én is. És bármennyire meghatott is 
a karácsony bája, ha hangulatnál nem lett számomra több, ak
kor mind ezek a feloldódott lelkű emberek és velük együtt én is 
ugyanide vissza is fogunk menni. Vissza már holnap, vagy még 
ma. Olyan sok karácsonyt ünnepeltünk már. Olyan sok fogada
lom született és olyan végzetesen visszahullott minden a régi 
kerékvágásba.

Isten keze nyúlt felém.

Erre tehát nem lehet építeni. De annál örvendezőbben épít
hetünk arra, hogy megjelent köztünk a megtartó Isten jóvolta 
és hozzánk való szeretete. (4. vers.) Ez a történeti tény, mely 
a Megváltó karácsonyi születéséről tesz bizonyságot, azt hirdeti 
mindenkinek, aki új életre akar jutni, hogy meg van adva ennek 
a lehetősége. Messze, mielőtt még mi születtünk, messze mielőtt 
mi még ráébredtünk volna nyomorúságunk tudatára, messze, 
mielőtt még felkiáltott volna belőlünk a szabadulás utáni vágy, 
Isten cselekedett. Csodás tettét hirdeti igénk: Isten szeretete meg
jelent. (5a. vers.) Nem azért jelent meg, mert látta bennünk az 
igazság cselekedeteit és eljött, hogy érdemeinkért jutalmazzon. 
Ezt Pál mindig egészen világosan látta maga előtt és bele akarta 
vésni mindenki leikébe. (Efezus 2, 8— 10.; 4, 23— 24.) Azért je 
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lent meg szeretetéveí isten, mert írgaimasan látta, hogy a bű
nünk megfojt, elveszt.
övé vagyok.

Újjászületésünk egyetlen okozója Isten. És újjászületésünk 
eszközeit is egyedül ő nyújtja ki felénk. (5b. és 6. vers.) Az apos
tol előtt nyilvánvalóan megjelenik a keresztség órája, melyben 
letépte róla Isten kegyelmes keze a régi, fuldokló, bűnös ember 
köntösét és ő a Szentlélek megújító fürdőjében felöltözhette 
Jézus Krisztusát. Isten gyermekévé tette őt. — Nem tudjuk elég
szer megköszönni Isten hozzánk hajló nagy irgalmát, amellyel 
minket is az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása ál
tal, melyet kitöltött ránk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztu
sunk által, — irgalmasságból megtartott. Az övéi lettünk. Nem 
Istent elkerülő, nyomorult lélek kóborlása a sorsunk, hanem oda
írhatjuk életünk fölé boldogan, amit Pál mondott magáról Acta 
27, 23-ban: „Az Istené vagyok!“ A kegyelemből hit által meg- 
igazult emberek békességközösségében élhetünk Istennel, amit 
a világ gyermeke meg nem is ismerhet. Istentől, mint gazdag 
gyermekei, sorban mindent megkapunk, amit az atyai ház szá
munkra tartogat, olyannyira, hogy a boldog gyermekek kilátása 
tárul fel előttünk egészen az örök élet reménységéig. (7. vers.)
Neki szolgálok.

Ezért örömmel szolgálhatok neki. (8. vers.) Az öregedő 
apostolnak ez olyan sokszor megismételt tanítása, hogy szinte 
azt mondhatjuk: testámentuma ez. Szabad az emberek között, 
mint Isten gyermeke, szolgálatban járnom. Szabad hangosan, bol
dogan hirdetnem Isten szeretetének csodáját, mint a mai evangé
lium pásztorai tették. Szabad vallást tennem minden új élet után 
szomjazó ember előtt arról, hogy megtartó Istenünknek úgy 
tetszett, hogy irgalomból megváltja a világot — új életre.

Wolf Lajos
ceglédi lelkész, esperes

Az utolsó nap üzenete.
ó-év esti.

Máté 25, 31—46.

Utoljára szállott le a nap e polgári évben. Midőn a nap le
nyugodni készül, elveszti fehéren sugárzó fényét s teljes pom
pájában, sokszínű, ragyogó bíborköntösében mégegyszer meg
mutatja magát a búcsúzó világnak. S amibe szemünk nappal alig 
tekinthetett, az a leggyöngébb szem előtt is az alkonyodó ég 
peremén ezer színben, sugárzó pompában, világosan láthatóan áll.

Amidőn hosszabb zenedarabot hallgatunk, a hangok meg
hordozzák lelkünket a báj és szépség zöldelő pázsitjain, elvisz-
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nek a szorongó féleiem sötét erdejébe; névtelen vágyak magvait 
hintik el szívünkben; bűvös szárnyukkal felrepítenek a fenséges 
nyugalom hegytetejére, ahonnan csakhamar látjuk, mint köze
lednek felénk a fájdalomnak záporral terhes fellegei; hallunk 
madárcsicsergést s hallunk menydörgést: de amidőn közeledik a 
darab befejezéséhez, kettőzött erővel hangzik minden hangszer, 
kettőzött erővel markol szívünk húrjaiba a hangok csodálatos 
hatalma s túlkiáltva minden más hangot, belemeríti lelkünket a 
zene fenséges együttesének harsogva buzgó áradatába.

Az esztendő utolsó napját éljük. S annak utolsó esti óráira 
Szentigénk a világot ítélő Jézust állítja elénk mintegy búcsúzóul, 
utolsó, megszívlelendő hirdetésül. Ott látjuk hitünk Fejedelmét 
angyalaival a dicsőség királyi székén, mintha — miként a bú
csúzó nap bíborköntösében — Ö is teljes dicsőségében, nagyságá
ban, erejében mégegyszer meg akarná magát mutatni a búcsúzó 
világnak. Memutatja e világ utolsó estéjét s hirdeti, kiknek a 
számára következik el az örök éjszaka s kiknek a számára az 
örök reggel.

És mintha csodálatos zenének hangjai is hatolnának el hoz
zánk. Hiszen itt is véget ért a legfenségesebb zenedarab: az evan- 
géliomnak ez esztendőben való hirdetése. Mert miként a zene, ez 
az evangéliomi hirdetés is elsősorban szívünkhöz szól. Visszaem
lékezünk, miként hordozta meg lelkünket ez esztendőben is 
Jézus szavainak szárnyán az érzelmek zúgó tengerén. Midőn ott 
ültünk a tanítványokkal azon a hegyen Jézus lábainál, csöndes 
örömmel láttuk az ég madarait, amint tovarepültek a kéklő ég
bolton; éreztük a mezők Idomának illatát; félelem és csodálat 
fogott el bennünket, midőn láttuk Őt elhagyatva a pusztában 
küzdeni 40 napon és 40 éjszakán, e világ kísértő fejedelmével; 
örvendeztünk a beteg gyógyulásán, a szegények boldogságán; a 
lesújtottság porbahulló érzete fogta el szívünket, midőn bűne
inkre kellett gondolnunk; sírtunk a szenvedések Királyának halá
lán; örültünk az élet Fejedelmének győzedelmén; nem volt a szív
nek egyetlen húrja sem, nem volt az érzelmeknek egyetlen árnya
lata sem, melyek hullámai hozzá ne ütődtek volna bensőnkhöz és 
most az év végeztével kétszeres erővel hangzik minden hangszer 
és a befejezéséhez közeledő zenének élén mindent túlszárnyaló 
erővel ott harsog fenségesen, mindenki számára meghallhatón, 
lelkünket majd a remény, majd a rettegés áradatába merítve az 
utolsó ítélet trombitája!

Jézus, a legjobb barát, az Istenember, a jóságnak, a szere
tetnek Királya, az igazság Fejedelme búcsúzik ez évre tőlünk. 
S most, amidőn válni készül, mégegyszer szívünkbe akarja 
égetni: kicsoda Ő. Most, a válás pillanatában, miként ez életböl- 
cseségre oktató, hű tanító tanácsainak, intelmeinek a legjavát 
közli velünk, útravalóul adja az örökélet bölcseségét. Fenséges, 
szívbemarkoló hangon hirdeti: Én voltam, vagyok és leszek! 
Volnék és lennék nélkületek is, anélkül, hogy tudnátok rólam, de 
én elmentem hozzátok, hogy megismerjetek engem! Elmentem
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hozzátok, hogy visszaszerezzem néktek a vesztett Édent; hogy 
letöröljem könnyeiteket, hogy megkönnyítsem vállaltokon a 
szenvedés keresztjét, hogy eltöröljem a két legnagyobb rosszat 
e földön: a bűnt és a halált; hogy igazságot, nem emberit, de 
isteni igazságot szolgáltassak néktek, hogy megtanítsalak Isten 
és emberek iránti kötelességeitekre! Eljöttem, hogy figyelmez
tesselek, hogy van lélek bennetek és hogy ez a lélek élni akar és 
élni fog! Ha elszáll is az idő felettetek; ha eltelnek is földi éltetek 
esztendei s rátok borúi a sírhalom: a temető hantja, az enyészet 
porlasztó hatalma nem mondja ki felettetek az utolsó szót, ha
nem ti lenni fogtok ezután is és én ítélni fogok felettetek! E ljö t
tem és odaadtam magamat tínéktek. Dicsőséges mennyei testet 
aláztam meg miattatok a föld porába, áldozatul adtam ma
gam érettetek, hogy gyűjtsétek össze lelkem szétszórt kincsét 
s helyébe a fájdalmak tengerét zúdítsátok reám, hogy meg
ostorozzatok, megfeszítsetek, megöljétek a testemet, hogy 
meghordozzatok a szenvedés minden kálváriáján . . .  Ezt tettem 
én érettetek, mit tesztek ti énérettem?! Követelem tőletek, hogy 
élő hitetek bizonyságaként tegyetek ti is valamit énérettem! Mert 
csakis az, aki tesz énérettem, az megy el az örök életre, aki pedig 
nem tesz, az elmegy az örök gyötrelemre!

Nagyon fontos, végtelenül komoly szavak, komoly intelmek 
ezek, Testvéreim! Üdvözítőnk utolsó figyelmeztető szava a ha
nyatló esztendő végén. Utolsó, komoly felszólítás az ő  követé
sére. Követeli, hogy az emberek, akikért Ő mindent feláldozott, 
hogy az emberek is tegyenek valamit őérette. És hogy ne gon
dolják, hogy ez lehetetlen, világosan meg is jelöli, miképpen 
gondolja Ő ezt a cselekvést. Azonosítja magát a szenvedőkkel, a 
nélkülözőkkel, a sírókkal s azt mondja, aki ilyeneknek felveszi 
gondját, az ő t karolja fel. Felhív arra, hogy szeressük mi is, 
mint ő  szeretett, bocsássunk meg, mint ő  megbocsátott, enyhít
sük a nyomort, mint Ő enyhítette, vigasztaljunk, mint ő  vigasz
talt annyival is inkább, mert mindezt úgy veszi, mintha Vele ma
gával cselekedtük volna meg. Hiszen kiált körülöttünk éjje l és 
nappal a nyomor, a szenvedés, a fájdalom szava, kiáltanak a be
tegek, a szerencsétlenek, a börtönbe zárt foglyok, kiáltanak a 
didergők, a kitagadottak, az árvák és özvegyek, az elhagyottak: 
a Jézus szenved, segítsetek! És aki hallja e kiáltást s engedelmes
kedik annak, megmozdul szíve és keze támogatásra, vigaszta
lásra, mialatt letörölte a szenvedés egy könnycseppjét e földön, 
azt a Jézusról törölte le és Jézus majd megemlékezik arról, ami
dőn „eljön az ő Atyjának dicsőségében az ő angyalaival, hogy 
megfizessen kinek-kinek az ő cselekedete szerint." (Mt. 16, 27.) 
Aki ellenben hallja e kiáltást, de nem mozdul rá sem szíve, sem 
keze, sem erszénye, hanem olykor talán dacos gyönyörűséggel 
nézi a terhe alatt roskadozót, mint a keresztjét vivő Jézust a je- 
ruzsálemi írástudók és farizeusok, az elmulasztotta Jézust támo
gatni, ki nekik majd ezt fogja felelni: „Mivelhogy ezeket nem 
míveltétek eggyel az én kicsinyeim közül, énvelem nem mível.



tétek. És ezek elmennek az örök gyötrelemre." Harmadik út 
nincs! Velem vagy ellenem, mellettem vagy nélkülem! Utoljára 
tárom ki előttetek lobogómat, melyre a szeretet és jóság, önzet
lenség és irgalmasság van írva. Van egy másik lobogó is, amelyre 
a gyűlölet és gonoszság, önzés és szívtelenség sötét igéi vannak 
festve. Válasszatok! Mind a két seregnek egyenes az útja, csak
hogy az egyik velem az üdvösségre, a másik nélkülem a kárho
zatra visz! Válasszatok!

Testvéreim! Ezt üzeni nékünk Üdvözítőnk ez esztendő utolsó 
napjának alkonyán s szavaiban ott hangzik az utolsó ítélet har
sonája. De ez a harsonaszó szent riadóként még másra is figyel
meztet bennünket. Figyelmeztet lelkünk üdvének a kegyelem 
eszközeivel az egyház kebelében való buzgó munkálására. Figyel
meztet arra, hogy Jézus nemcsak másokban, de önmagában is 
éhezik, szomjúhozik, ruhátalan, fogoly, ő , az egyháznak Ura, 
mindannyiunk mennyei Királya, lelkünk örök Fejedelme! Igen, 
ö  maga is éhezik, akkor, amikor mi nem akarjuk elfogadni né
künk is felkínált drága testét és vérét; akkor ruhátalan, amikor 
nem öltöztetjük fel lelkünket az Ő váltsághalála által nékünk is 
felajánlott kegyelmének menyegzői köntösébe; akkor beteg, ami
kor mi nem visszük eléje beteg szívünket, lelkünket, hogy új 
élet gyógyító balzsamát hintse rá arra; akkor fogoly, amikor úgy 
van itt szabadon közöttünk, hogy mi észre sem vesszük őt, ami
kor nem szorítjuk ő t magunkhoz ölelő két karunk eleven bilin
csével; akkor jövevény, amikor úgy viselkedünk, mint akikért 
hiába jött le a mennyből a földre; akkor szomjúhozik, amikor a 
lelkűnkben nem él az Ige szomjúsága, amikor megtagadjuk 
Tőle kérő, hálaadó, dicsőítő imádságunkat; akkor szegény, akkor 
nélkülöző, amikor anyagi javainkkal nem sietünk az ő  drága 
anyaszentegyházának támogatására! Óh, meg kell látnunk, észre 
kell vennünk ilyen szenvedésében is ö t! És meg kell hallanunk 
erre nézve is a hívó szót, az intést, a komoly figyelmeztetést, meg 
kell mozdúlnia szívünknek, lelkűnknek, hogy ő  ne legyen éhező 
e tekintetben sem, ne legyen nélkülöző és elhagyott, hiszen aki 
ő t elhagyja, önmagát hagyja el, aki Öt éhezni engedi, önmagát 
ítéli lelki éhhalálra.

Testvérem az Ürban! Ez eltűnő esztendő letört kis darabja 
az örökkévalóság végtelen tükrének. Az év utolsó estéjén az Ige 
szent unszolására vedd kezedbe ezt a tükörcserepet, nézd meg 
magad benne és adj számot lelked arcának vonásairól. Az utolsó 
ítéletkor számadásra kell majd menned, ez az utolsó nap is szá
madásra von. Milyen voltál az elmúlt esztendőben s milyen le
hetsz a végítéletkor? Ezt mutatja meg néked a tükör. Milyen 
voltál? Odaülhetnék melléd, hogy meglássam abban a te képedet 
is, de úgy is tudom, mit mutat a tükör, mert látom, hogy a te ke
zedben éppen úgy remeg az, mint az enyémben, szemed épp úgy 
fátyolos az elmulasztott alkalmakat sirató bűnbánat könnyeitől, 
mint az én szemem, bizony ilyen voltál te is az elmúlt esztendő
ben. S milyen lehetsz az örökkévalóságban? Erre nézve mit mu



tat a tükör? Magadbaszállva, a megtérés szent fogadalmával 
mondd vélem együtt: Uram, nem fogom engedni, hogy Te éhező 
és szomjúhozó légy másokban és Önmagadban, nem engedem, 
hogy hazátlan jövevény légy, hogy ne legyen ruhád, hogy beteg 
és fogoly légy, akivel senki nem törődik, nem, hanem én fogok 
éhezni Teutánad, én szomjúhozom a Te szent Igéd áldott italára, 
én leszek jövevény e földön, akinek Tenálad van örök hazája, én 
vagyok minden földi kincsem mellett is szánandó mezítelen a Te 
bűntörlő irgalmad drága köntöse nélkül, beteg vagyok, ha Te 
nem gyógyítasz meg engem, foglyod vagyok, megadom Néked 
magam, óh, zárj be a Te megváltó szerelmed börtönébe, a vég
telenbe tárulnak ennek falai, az örökkévalóság meleg fénye süt 
be ablakán. . .  óh, látom a tükörben a jövőt, látlak Téged, amint 
így szólasz majd hozzám és minden e fogadalom szerint élőkhöz: 
„Jöjjetek én Atyámnak áldottai, álljatok az én jobbom felől, 
hadd legyen tiétek az én országom, hogy el ne vétessék tőletek 
soha örökké!“

ó h, áldott a letűnt esztendő tüköré, ha utolsó estéjén ilyen
nek látjuk magunkat benne! Ámen.

Botyánszkv János
mezőtúri lelkész.
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A hívő ember újévi gondolatai.
Újév napjára. Délelőtt.

Lukács 2, 21.
Újév napját csak a VI. század végén kezdték ünnepelni a ke

resztyének. Addig ez a nap csak Jézus Krisztus körülmetélésének 
volt az emlékünnepe. Azóta azonban — mint egy nagy határköve 
földi életünk útjának — egyre nőtt jelentőségében. S ma már 
egyike azoknak az ünnepeknek, melyeket a legbensőségesebb ér
zések között ünnepel a keresztyén világ. Szinte más, színesebb 
és gazdagabb textust is szeretnénk erre a napra, amikor fájdal
mas könnyel, vagy boldog mosollyal gondolunk a múltra és édes 
reménnyel, vagy kínzó rettegéssel a jövőre. Mert mit tud nekünk 
mondani a mai napon Jézus körülmetélésének az eseménye? Mit 
meríthetünk ebből a történetből tanulságul, vigasztalásul, vagy 
biztatásul lelki életünk fejlődésére? Ámde éppen abban van a 
Szentírás kimeríthetetlen nagy gazdagsága, hogy — ha imád
kozó lélekkel mélyedünk el igéibe, — még a jelentéktelennek 
látszó események, csaknem semmitmondó szavak, egyszerű hét
köznapi dolgok is nagy igazságokra eszmélteinek, szent tanítá
sokra tesznek figyelmesekké s nagyon komoly gondolatokat éb
resztenek lelkűnkben.

Kérjük most is Isten Szendéikének megvilágosító erejét és 
úgy olvassuk el alázatos, teljes figyelemmel mai szent leckénket 
s akkor az igénytelen szavak mögött nagy távlatok nyílnak meg 
lelki szemeink előtt.



Az újévi evangélium figyelmünket egy komoly valóságra,
— az idő múlására: egy szent kötelességre, — a szívnek megtisz
tulására: és egy megnyugtató tényre, — a gondviselés megnyil
vánulására fordítja.

I. „És mikor betölt a nyolc nap . . Milyen gyorsan repül
nek a napok! — gondolta Mária, mikor megcsókolta kicsiny 
gyermekét s aztán odaadta, hogy elvigyék és Izrael népének 
szent hagyományai sezrint körülmetéljék. Mintha csak tegnap 
lett volna, hogy Józseffel Betlehembe mentek és egyre foko
zódó aggodalommal kerestek valahol egy kis helyet, ahol meg
szállhattak volna. Mintha csak néhány órával ezelőtt szorította 
volna először anyai szívéhez elsőszülött gyermekét, akivel olyan 
csodálatosan megajándékozta őt az Isten. Még fülébe zeng az 
angyali dicsének, mely Betlehem mezőiről verődött ahhoz a sze
gényes jászolhoz, ahová bepólyázva helyezte kicsiny fiát. Még 
fel sem eszmélt ámulatából, amelybe a pásztorok csodálatos sza
vai ejtették . . .  És íme, már viszik első útjára, Jeruzsálembe, hogy 
bemutassák az Ürnak! — Nyolc napja már, hogy megszületett!
— Milyen szédületesen fut az idő!

Üj esztendő! — Hányadik már? . . .  Milyen gyorsan repülnek 
az évek!. . .  Egyik a másik után!. . .  Nem is olyan régen még ott 
pihentünk Édesanyánk altató ölén és Édesatyánk kezén ott ti
pegtünk egy fehér falú iskola, templom felé . . . Óh, mi mindenen 
mentünk keresztül azóta! Hogy hányt, vetett a sors? Minden új 
esztendővel új gondok, új csalódások! A gyermekből ifjú és ha
jadon lett. Ezekből verejtékező férfi és gondbarázdás asszony,
— majd hajlott hátú, megroskadt aggastyán!. . .  Egy-egy mo
solygó gyermek bölcsőjénél, vagy boldog jegyváltásánál: — 
egy-egy meghitt otthon mesélő kandallójánál: — nagy siker, fé
nyes győzelem, ragyogó dicsőség óráiban, óh, hányszor szerettük 
volna megállítani az óra mutatóját! „Állj meg, te futó idő! 
Rohanó óra, ne siess tovább! Lassabban ti száguldó évek!“ „Nem, 
nincsen megállás!" „Nincsen itt maradandó városunk!. . . “ Íme, 
megint egy új esztendő! — Könnyelmű lelkek, hiába kiáltjátok, 
hogy „sohasem halunk meg". Az idő múlása egy nagyon komoly 
valóság, melyen sem bűnös mámor, sem könnyes imádság nem 
változtathat soha! De megszentelheti az istenfélelem, megszépít
heti a nyugodt lelkiismeret és örök boldogságunkra fordíthatja 
a tiszta keresztyén élet.

így induljunk hát máma, mert nem tudhatjuk, hogy ezzel az 
esztendővel nem fog e betelni a nekünk kimért földi élet s a vég 
csak úgy lesz szép és megnyugtató, ha nem feledve az idő gyors 
múlását, minden időben készen leszünk az utolsó nagy számadásra.

II. A mózesi parancs az volt, hogy nyolc napos korában kö- 
rülmetéltessék Izraeben minden férfigyermek s azzal tagjává 
váljon az Istennel való szövetségnek. Ugyanakkor kapott nevet 
is a kis gyermek.

Jézus törvénye is ismeri a körülmetélés szükségességét, de 
ez az igazi körülmetélkedés a szívnek lélekben való körülmetélése



(Róm. 2, 20.). Erről az apostol szent büszkeséggel mondja: „Mi 
vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek 
és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizako
dunk." (Fii. III. 3.) Másutt pedig azt mondja az apostol:„...Krisz
tus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség 
nem használ semmit, hanem az új teremtés." (Gál. VI. 15.)

Mindebből világos, hogy az új szövetség jegye és bizonyí
téka nem külső, nem testi, — hanem a szívnek körülmetélése. 
Elvetése mindannak, ami bűnös és közönséges, vagyis a lélek 
megtisztulása, az új teremtés, újjászületés.

S erre a megtisztulásra, megújulásra, — ennek a megkez
désére melyik nap volna alkalmasabb az új esztendő első napjá
nál, amikor minden gondolatunk, szándékunk, elhatározásunk az, 
hogy az ó évvel „levetkezzük ama régi élet szerint való ó embert, 
mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt és megújul
junk . . .  felöltözzük amaz új embert, mely Isten szerint teremte
tett igazságban és valóságos szentségben." (Ef. IV. 22—24.)

A kertész megnyesi, körülmetszi tavasszal a fáit. Megtisz
títja a vadhajtásoktól, és az ártalmas állati petéktől, hogy az új 
termő évben új szépségben díszelegjenek, új erőben gyümölcsöt 
hozzanak. A mi szent kötelességünk is az újév küszöbén, — Isten 
segítségével szívünket megtisztítani minden gyarlóságtól, rossz 
szokástól, szennyes gondolattól, hogy elmondhassuk magunk
ról: „a régiek elmúltak, íme ú jjá lett minden!"

Ez az új év jelentse hát földi zarándokutunkon egy megtisz
tult új élet kezdetét, melyet ragyogjon be a legdrágább név, a 
Jézus neve s ezt tegye áldottá, széppé és boldoggá!

III. Az a név, mellyel — textusunk szerint — nevezék a bet
lehemi kis gyermek nevét Jézusnak, az isteni 'kegyelemnek az 
ajándéka volt. Hiszen így nevezte őt az angyal — Isten akaratá
nak és örök terveinek mennyei végrehajtója — mielőtt foganta
tok volna anyja méhében. Mit jelent ez? Isten gondviselésének a 
megnyilvánulását, amiben annyi megnyugtatás, vigasz és bizta
tás van számunkra. Ne csüggedjetek hát — te szegény özvegy, 
ti elhagyott árvák, ti támasz nélkül maradt szomorú szülők, — 
akiket az elmúlt esztendő kifosztott legdrágább kincseitekből?, 
és ne tépelődjetek azon, hogy milyen lesz a ti újévetek nélkü
lük. . .  Ne féljetek, ti szorgalmas kezek, szerető szívek, töprengő 
agyak, — akiknek igyekezetét a múlt nem koronázta sikerrel s 
most reményvesztetten indultok az új esztendőnek. Ne aggódj 
Sionod, hazád, családod és saját jövőd miatt, te csalódott, meg
rendült, szenvedő testvérem. Bármilyen emésztő bizonytalanság
ban kell talán ma megkezdened az újévet, — egy bizonyos: „az 
Ür gondot visel!" És „akik Őt szeretik, azoknak minden javokra 
van." (Róm. VIII. 28.)

A gondviselő Isten, még mielőtt Jézus fogantatott volna 
anyja méhében, — már gondoskodott arról, hogyan nevezzék el. 
így gondoskodik Ő rólunk is s amikor még a reménytelenség, 
vigasztalanság és kilátástalanság kínjai között vergődünk, — ő
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már előkészíti szabadulásunkat. Már gondoskodott mindarról, 
amire szükségünk van. Nekünk csak várni, bízni és imádkozni a 
kötelességünk, — míg eljön az ő  órája, melyet legalkalmasabb
nak tart és számunkra legüdvösebbnek a mi megsegítésünkre.

Az Ő atyai gondviselése nyilvánul meg a természet jelensé
geiben, a világtörténelem eseményeiben s az emberi élet minden 
változásában. (Példákat!) Meg fog nyilvánulni ennek az új esz
tendőnek élményeiben is.

Azért hittel és jó  reménységgel előre a Jézus nevében.
Kellő Gusztáv

szarvasi lelkész

A lelki élet fejlődése.
Újév napjára. Délután.

Gál. 3, 23—29.
Miért tűzték ki az egyházi atyák ezt a szentírási szakaszt 

éppen az újévi elmélkedés alapigéjéül? — Nyilván azért, mert 
az üdvtörténetnek és a lelki életnek is a fejlődési útját mutatja. 
S nekünk —  kell — hogy a fejlődés, tökéletesbülés, a lelkiekben 
való gazdagodás legyen a feladatunk és a célunk. Arra kell töre
kednünk, hogy minden évvel közelebb jussunk bibliai elhivatá- 
sunkhoz, — szenttélételünkhöz. (I. Thess. IV. 3.)

A pogányok írott isteni törvény nélkül éltek. Az ösztön irá
nyította cselekedeteiket s nem a tudat, még kevésbbé az Ür által 
kinyilatkoztatott hit. így sülyedhettek a bűnök olyan mély fer
tőjébe, amelyet Pál apostol a római levél első fejezetének végén 
olyan elrettentő színekkel ecsetel. Ma is, aki nem ismeri, vagy 
félretolja a törvény korlátáit, a pogányság állati sorába hanyat
lik vissza. Aki, semmivel és senkivel nem törődve, csak teste vá
gyait és ösztöneit igyekszik kielégíteni, az olyan förtelmes cse
lekedetek útjára lép, melyekről az apostol azt mondja, hogy 
azok „ne is neveztessenek közöttünk, mint szentekhez illik." 
(Ef. V. 3.)

A zsidók voltak az a kiválasztott nép, amelynek törvényt 
adott az Isten, hogy tudatára ébredjen bűneinek s várja szabadi- 
tóját, a Messiást. Ennek a törvénynek legfőbb célja tehát az volt, 
hogy előkészítse Izraelt, — mint a hogy a vezérlő mester, a ne
velő vezeti, neveli, előkészíti a reábízott gyermekeket, vagy ifja 
kat hivatásukra, nagykorúságuk idejére —  a Krisztusra s a benne 
való hitre, megigazulásra és üdvösségre. De, mint a növendékek 
nyűgnek és tehernek tekintik nevelőjük utasításait, a vezetettek 
vezérlő mesterük parancsait s csak kelletlenül, kényszerűségből 
követik azokat, úgy volt az Izraelben is. Ezért lett a vallásuk 
— betűrágás; hitök — képmutatás; egyháziasságuik — gőg és 
elbizakodottság; istentiszteletük pedig lélek nélküli ceremónia.

A bennsőséges lelki élet után vágyódó izraeliták, „a békés-
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ségesek a földön11 (Zsolt. XXXV. 20.) sóvárogtak is epedve a 
megváltás után, mely megszabadítja őket a törvény „ölő11 betű
jétől. S ez meg is valósult a Krisztusban. Amikor tehát eljött a 
benne való hit, nem volt már szükség a vezérlő mesterre, a rideg 
törvényre. A Krisztusban hívők eljutottak a lelki élet legmaga
sabb fejlődési fokára. Nem érezték már magukat rabszolgáknak, 
mint a pogányok, kik rettegéssel gondolnak maguk formálta 
zsarnok istenökre. Nem is tekintették már magukat kiskorú gyá- 
moltaknak, akikre mázsányi súlyként nehezedik egy teljesen 
soha be nem tölthető, könyörtelen törvény. A Krisztusban való 
hit által Isten fiaivá lettek!

óh, milyen más lett most a világ, az élet, az emberiség 
számára! Nehéz sorsukban már nem estek kétségbe, hiszen csak 
próbára teszi az atya gyermekeit. A tiszta élet parancsait már 
önként, örömmel teljesítik, hiszen azok atyjuk akaratát közük 
velők. Nem nézik már le egymást, akármelyik nemzethez, társa
dalmi osztályhoz, vagy nemhez tartoznak is, hiszen egyek lettek 
a Jézus Krisztusban. Boldogok, mert tudják, hogy ha elválaszt
ják is őket a földön soha meg nem szüntethető különbségek, 
mindnyájan egy örökségnek a várományosai. Az Ábrahámnak 
lett ígéret és a Jézus Krisztusban lett megvalósulás áldott része
sei, kiket a mennyország üdve vár.

Ennek a boldogságnak azonban az a feltétele, hogy, akik 
a Krisztusban megkeresztelkedtek, Krisztust fel is öltözzék. Mi
lyen találó kép! Felöltözni Krisztust! Mint egy új ruhát, amely 
testi alkatunk adottságait megszépíti, szépségeit jobban kiemeli. 
Nem elég tehát, hogy meg lettünk keresztelve. Hány megkeresz
telt embert ismerünk, akinek a Krisztussal mégis semmi közös
sége sincsen? Csak a neve az, hogy keresztyén, de az élete maga 
a keresztyénellenesség! Lelkileg meztelen. Nincsen rajta semmi 
szépség, — csak szenny és bűn. Nem öltözte fel még a legdísze
sebb köntöst: Krisztust.

A pogányok bűneit és a zsidók külső vallásosságát levet
kezve lépjünk ezzel az új esztendővel lelki életünk magasabb 
fokára s Krisztust felöltözve legyünk valóban Isten fiaivá.

Kellő Gusztáv
szarvasi lelkész.

Jézus keresztsébe miértünk.
Újév utáni vasárnapra. Délelőtt.

Máté 3, 13— 17.
Az igehirdetés célja: megmutatni, hogy Jézus megkeresztel- 

kedése értünk történt. Megkeresztelkedésének az értelme és je 
lentősége nem az, hogy most válik az Isten fiává, noha az égi 
hang Istenfiúságról beszél, de ismét nem őérte, hanem miértünk; 
nem is az, hogy most tér meg és nyer isteni elhivatást; nem is az, 
hogy most hatol be az Isten szívének a szeretetébe. Az égi hang



arról beszél, ki volt Jézus már eddig is és nem arról, hogy ki 
lesz ezután. A Szentlélek látható alakban alászállása is az embe
rek kedvéért van (v. ö. Ján. 1, 29—34.), nem Jézusért. Igehirde
tésünknek tehát arról kell szólnia, hogy mit mond Jézus kereszt- 
sége nekünk.

1. Jézust nem a saját bűntudata, hanem a bűnösökkel való 
közösség hajtja a bűnbánati keresztség alá.

a) Nem a saját bűneinek a tudata. Ezt nemcsak Keresztelő 
Jánosnak a szavai igazolják (14. v.), hanem igazolja ezt Jézusnak 
az egész élete. Mindig a bűnösöket keresi, de sohasem a bűn 
szolidaritásából kifolyólag, hanem mindig azzal a fölényes ha
talmú, de szeretetből egészen aláhajló szolidaritásból, amellyel 
az orvos a beteghez, a pásztor az eltévedetthez, a kertész a ter
méketlen fügefához húz. A saját büntelenségének a tudata nem
csak vita közben nyer kifejezést (Ján. 8, 46.), hanem beszédeinek 
és magatartásának állandó bizonyságtétele ez: én az én Atyám 
dolgait cselekszem. (Ján. 10, 38.) Hogy Ö az Isten előtt mennyire 
különleges, a miénktől eltérő helyet foglal el, arra jellemző az 
Ő messiási öntudatának sok egyéb jele mellett „az én Atyám" és 
„a ti mennyei Atyátok" kifejezés, melyek helyett Jézus sehol nem 
használja még a tanítványokkal való kapcsolatban sem a „mi 
Atyánk" nevet, amely ő t az emberekkel egybefoglaltan állítaná 
az Isten elé. Ő más viszonyban áll az Istenhez, mint azok az em
berek, akik az Isten gyermekeinek mondhatók és ez a viszony
különbözet az, hogy őnála van igazságbetöltés, a többieknél 
nincs, őnála nincs bűn, a többieknél van.

b) Ha ennek ellenére mégis azért jön Jánoshoz, hogy meg- 
keresztelkedjék (13. v.), akkor ezzel a cselekedettel az emberek 
felé arról tesz bizonyságot, hogy ő, a bűntelen, közösséget vállal 
a bűnösökkel abban, ami a bűnösöket a jánosi keresztség alá 
kényszeríti. Ez a kényszerítő erő pedig nem volt más, mint a 
bűnből való szabadulás vágya. Jézus odaáll azok közé, akik a 
bűneikből szabadulni kívánnak. A bűneiből szabadulni vágyó em
ber teljes bizonyossággal tudhatja: Jézus szolidáris velem. Azzal 
a vágyammal, hogy a bűneimből szabadulni kívánok, el tudom 
érni azt, amit semmiféle erkölcsi törekvésemmel, vagy teljesít
ményemmel nem tudok elérni: Jézus odaáll mellém, megfogja a 
kezemet és ezt mondja: most egyek vagyunk.

2. Mi az, ami közösségbe kapcsolja Jézust velem a bűnbá
natomban? Nem az önvizsgálat, mert Jézusé tisztaságot, az 
enyém pedig bűnhalmazt talál, vagy hazug tisztaságot. (Lukács 
18, 11— 13.) A bűnből való szabadulás vágya pozitív tartalmat 
csak akkor nyer, ha ez a vágy a belső ember megújhodásának 
a vágya. (Ef. 4, 22— 24.) Ez az én halála nélkül lehetetlen. 
Bennem az a vágy, hogy az életem mindenestől Isten akaratának 
legyen alárendelve, csak akkor tud életretámadni, ha az én aka
ratom életeredményei olyan fájdalommal töltenek el engem, 
hogy ezt az akaratot halálosan meggyűlölöm és átengedem ma
gamat az Isten akaratának. János az ilyen embereket keresztelte



illeg, viszont mérges kígyók fajzatának nevezte azokat, akik a 
beiső megújulásnak e vágya nélkül kérték az ő keresztségét.

Végső sorban ez az értelme Jézus megkeresztelkedésének 
is. Az ő megkeresztelkedésének éppúgy megvan az Isten felé 
forduló oldala, mint az emberekének. A keresztségben Jézus 
éppúgy lemond a természetes, egyéni akaratról, éppúgy halálra 
adja az ént, mint a megújhodás után vágyódó ember. Ezért je 
lenti már az ő keresztsége a kereszthalálra való vállalkozást. 
Az itt teljesen mellékes kérdés, hogy Jézus ezt tudatosan látta, 
vagy nem látta-e. A keresztséggel Jézus az ő egyéni életéről és 
természetes akaratáról feltétel nélkül lemond az Atya javára. 
Ezen a ponton Jézus egészen egy frontban áll velünk, bűnbánó 
bűnösökkel, az Istennel szemben, de nem az Istennel szembe. 
Épen ennek az Istennel való szembehelyezkedésnek a feladása a 
keresztség emberi oldalának a lényege. Ugyanez válik a Jézus 
rendelte keresztségben a követeléssé. Mérjük le az egyéni éle
tünket ennek a követelésnek a mérlegén!

3. Midőn Jézus egyrészt az Isten szuverén rendelkezésére 
bocsátja magát, másrészt pedig odaáll a bűnbánati keresztség 
népe közé és vállalja ezzel a néppel a közösséget, akkor egy és 
ugyanazon cselekedettel válik az igazság betöltőjévé (15. v.) és 
Messiássá. Jól tudjuk, hogy Jézus számára csak egy igazság lé
tezett: az ő mennyei Atyjának akarata. Ezt az igazságot nem 
töltheti be úgy, hogy a saját életét tisztán megőrzi a bűntől és 
személyét a bűnösökkel való érintkezéstől, hanem csak úgy, hogy 
a bűnösökkel közösségre lép és azoknak bűnben való nyomorú
ságát, bűnből való szabadulási vágyát a saját ügyévé teszi és a 
bűn felett kivívandó győzelmének az áldását viszont megosztja 
azokkal, akikkel megosztotta a bűnbánati keresztséget, akik 
egyéni életükben nem a maguk, hanem az Isten királyi akaratá
nak az uralmát óhajtották.

Meg kell látni, hogy Jézus inegkeresztelkedése az ő irántunk 
való szeretetének, „igazságbetöltésének11, tehát Isten előtti enge
delmességének az egységbe foglalása. Ez a vállalkozás olyan 
erőt és hatalmat igényel, amely emberi életkeretek közt nem is
meretes. Hiszen itt senkisem tud segíteni a bűn nyomorúságán és 
senkisem tudja magát megőrizni a bűntől. Jézus az ő megkeresz- 
telkedésével bizonyságot tesz arról a hitéről, hogy ez a vállalko
zása győzelemmel fog végződni és hogy ez a hite beteljesedett, 
arról János 19, 30. tesz bizonyságot. Jézus megkeresztelkedése 
tehát elindulás, hogy minket megváltson a bűnből és annak zsold- 
jától: a haláltól.

4. Ezt a jézusi elhatározást látja el az Isten az ő piacetjével, 
de úgy, hogy arról az emberek is tudomást szerezzenek. Nekünk 
kell azt tudni, hogy Jézus nem olyasmit forgat a fejében és szí
vében, ami akár az ő erejét meghaladná (ezért száll alá a Szent
lélek), akár pedig az Isten jótetszésével ne találkoznék (ezért az 
égi hang). Az Isten gyönyörűségét leli mindabban, hogy Jézus, a 
bűntelen, közösséget vállal a bűnösökkel, mindabban, hogy az



Isten iránti engedelmesség feltétel nélküli útjára lép, mind pe
dig abban, hogy messiási hivatástudattal kezdi meg nyilvános 
működését. Mindezt nekünk kell tudnunk, hogy meglássuk és 
megértsük: itt van az életünk központi kérdésének, az Isten-kér
désnek a megoldása és sehol másutt. (Acta 4, 12.) Innen esik 
világosság a mi megkeresztelkedésünkre is: amire Jézus az ő 
megkeresztelkedése alkalmával vállalkozott és ami a kereszten 
„elvégeztetett", azt kaptuk a mi keresztségünkben éspedig az 
egész földi életünkre szóló érvénnyel; viszont elnyerni és való
sággal birtokbavenni e kegyelmet nem lehet másnak, csak azok
nak a bűnösöknek, akikkel Jézus közösséget vállalt. Ezek bizo
nyosak lehetnek abban, hogy a mennyei Atya gyönyörködik az 
ő énjöknek a halálbaadásán és az Isten szerint teremtett új em
ber utáni vágyódásában s amit elkezdett bennük az ő Szentlelke 
által, azt el is végzi.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

A kereszt és a keresztség.
Újév utáni vasárnapra. Délután.

I. Péter 3, 20—22.

Az igehirdetés célja: a keresztség megtartó erejének a hir
detése. Nem azt kell megmagyaráznom: hogyan tart meg, hanem 
azt kell hirdetnem, hogy megtart.

1. A keresztség az Isten megmentő kegyelmének titokzatos 
cselekedete.

a) Ezt az igazságot az apostol Noé megmenekülésének a tör
ténetén szemlélteti. Noé elpusztult volna, ha az Isten mentő ke
gyelme meg nem tartja. Megtartja pedig azért, mert Noé az 
engedelmesség útjára lépett, hitt az Isten beszédének. A töb
biek elpusztulnak, mert a hitetlenség és engedetlenség még az 
Isten béketűrésének a határait is el tudja érni.

b) Titokzatos az Isten kegyelme. Egy és ugyanaz a vízözön 
az engedetleneknek pusztulásra, az engedelmesnek megtartásra 
szóló eszköz. Nem a víz, hanem az Isten kárhoztató ítélete pusz
títja el az engedetleneket és nem a víz, hanem az Isten irgalmazó 
kegyelme menti meg a bárka lakóit. A víz csak eszköz, mely 
megett az Isten elkárhoztató, vagy megtartó ereje van.

2. Ilyen bűnből, haragos ítéletből és pusztulásból megmentő 
víz ma is van az emberek számára: a keresztség. De ha már a 
Nóé korabeli hatalmas víztömegnek is az Isten adott elpusztító 
és megtartó erőt, a keresztség még sokkal inkább az Isten titok
zatos erejének és kegyelmének az eszköze. A feltámadott Krisz
tusnak tetszett elrendelnie, hogy az ő hívei megkeresztelkedje- 
nek. A hívő embernek Krisztus ígérete azt a bizonyosságot adja, 
hogy az Isten őhozzá kegyelmes és üdvözíti őt. Ez a bizonyosság



adja a jó  lelkiísmeretet, melyről az apostol a mai szent igében 
szól. Mi hiába keresnénk ezt a jó  lelkiismeretet Isten irányában, 
ha ő nem nyugtatná meg a lelkiismeretünket, akkor az sohasem 
lehetne jó  lelkiismeretté. A keresztségben ezt a jó  lelkiismeretet 
teszi le Isten mintegy letétbe a mi számunkra.

3. Mikor lesz ez a jó  lelkiismeret az enyém? Az én lelkiisme
retem azt találja és azt ítéli meg, ami az én életemben van. Ez 
pedig a bűn, a saját és Istentől elfordult akaratunk, kívánságunk. 
Ha én ebben meg akarok maradni, akikor ki van zárva, hogy a 
lelkiismeretem jó  lehessen. A keresztség a mi akaratunk ellenére 
nem fog minket megtisztítani és megtartani. A keresztség ke
gyelme akkor válik az enyémmé, ha megrettenek az Isten elkö
vetkezendő haragjától és szakítok az engedetlenségemmel és el
lenkezésemmel, mellyel Istent magam ellen haragítottam.

Egészen más kérdés az, hogy ezt a szakítást én véghez tu
dom e vinni, vagy sem. Ha meg tudnám valósítani, akkor nem 
volna szükségem az Isten kegyelmére. Mivel ezt megvalósítani 
nem, csak vágyódni tudok utánna, ezért teszi le Isten az én szá
momra az ő bűnbocsátó és éppen ezért jó  lelkiismeretet adó ke
gyelmét a keresztségben. Ezt én már meg is kaptam, tehát az 
enyém! És mégis csak akkor az enyém, ha engedelmeskedem az 
Isten bűnbánatra, megtérésre hívó és bűnbocsánatot ígérő sza
vának, különben a keresztség kegyelme nem válik a számomra 
is megtartó erővé. Ha bűnbánatot tartok és hiszek az Isten ígé
retének, ha nem mentegetem a bűnömet, hanem az Isten igéjének 
ítélete alá bocsátom az egész életemet és engedem magamat új 
életútra, az Isten iránti engedelmesség útjára vezettetni, akkor 
mondhatom magamnak: légy nyugodt, én lelkem, mert én meg 
vagyok keresztelve!

4. Az apostol utal arra, hogy a keresztségnek ez a megtartó 
ereje azért van, mert Jézus Krisztus meghalt és feltámadott 
érettünk. Nem akarja megmagyarázni azt, hogy Krisztusnak a 
keresztség megtartó erejéhez mi köze van, csak hivatkozik rá, 
hogy így van. Istennek a keresztségben nekünk felkínált kegyel
mét tehát Krisztusnak köszönhetjük. Noé idejében mindössze 8 
lélek nyer csodálatos szabadulást az Isten kegyelme folytán, most 
azonban emberek egész serege szabadul meg a Jézus rendelte 
keresztség által az Isten kárhozatra sújtó haragjától, mert a fel
támadott és mennybe ment Krisztus az ő apostolait ezzel a pa
ranccsal küldte a széles világra: Máté 28, 18/b— 19.

5. Mégis mire értékelik e szentséget általában a mai keresz
tyének? Szokás. Névadás: hajók, falvak, lovak, kutyák „keresz- 
telése.“ Felvétel az anyaszentegyházba. Stb.

És akik tudják, hogy a keresztség nem ez, azok sem tudják, 
hogy mi. Azt mondják: Az a pár vízcsepp nem tesz jobbá, sem 
rosszabbá, nem öl meg, de nem is ment meg. Annak, aki így vé
lekedik, igaza van: őt nem menti meg a keresztség sem. Hiába 
ajánlotta föl Isten az ő bűnökből megmentő kegyelmét, ha va
laki nem hisz az Isten ígéretének: azt csakugyan nem menti meg
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az a pár csepp víz, mely a keresztséggel a homlokára hullott. 
Ezért mondja Jézus is: aki, megkeresztelkedik és hisz, üdvözül, 
aki pedig nem hisz, elkárhozik akkor is, ha megkeresztelkedik, 
mert nem hitt az Isten megtartó ígéretének, melyet a keresztség 
szentségéhez fűzött. Ne a vízben keressük hát a keresztség lé
nyegét és a megtartás titkát, hanem azt vegyük szívünkre, hogy 
az Isten már a keresztségben kinyújtotta felénk, személy szerint 
felém és feléd az ő megmentő kezét. Ez a szentség tehát az Isten 
cselekedete, mellyel a mi megtartásunkra indul el az örök, felsé
ges Isten.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Krisztust
a pogányok is megtalálják.

Vízkereszt ünnepére. Délelőtt
Máté í—12.

Jézus Krisztus az egész világ Megváltója. Jézus nemcsak 
egy nép, egy faj vagy egy kiválasztott osztály Üdvözítője, ha
nem az egész teremtett világé. Az egész világé, mert annak 
szánta az Isten: „Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és földalatt valóké és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Ür, az Atyaisten dicsőségére.11 (Fii. 2, 10.) 
De azért is, mert maga Jézus is ezzel az igénnyel és kijelentéssel 
lépett a világ elé: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön (Mt. 28, 18.) Jö jjetek  én hozzám mindnyájan . . . “ S jöttek 
is hozzá mindnyájan, s jönnek ma is. Emberek; kicsinyek és na
gyok, egyszerűek és tudósok, tanítványok és ellenségek, betegek 
és egészségesek, bethlehemi pásztorok és napkeleti bölcsek, fe- 
hérbőrüek és színesek. Jöttek és megtalálták. Erről szól a mai 
igénk is, ezt hirdeti a mai ünnep: Krisztust a pogány ok is meg
találják.

1. Megtalálják, mert Isten „húzza" őket. János 6, 44. vers
ben Jézus maga állapítja meg, hogy „Senkisem jöhet én hozzám, 
hanem ha az Atya vonja azt.“ A napkeleti bölcsek életébe egy 
csillag útján szól bele az Isten és azzal hívja ki őket a megszo
kott mindennapi életükből. A samáriai asszonyt egy korsó víz, 
a kapernaumi századost a beteg szolgája, a kananita asszonyt 
szenvedő gyermeke, a tanítványokat Keresztelő János engedel
mes bizonyságtétele vezeti az élet fejedelméhez, mert mindenek 
őtőle és Öreánézve vannak. Isten csodálatos módon, emberi érte
lem számára felfoghatatlan módon tud mindent felhasználni, 
hogy az emberek Krisztust megtalálják. Egy-egy bibliai mondás, 
mit gyermekkorunkban tanultunk meg, egy tárlati kép (Zinzen- 
dorf), egy traktátus (Sundár Sing), mind-mind Isten előkészítő
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munkái közé tartozik, melyekkel egy célja van: Krisztushoz 
vonni. Isten Szentlelke az, aki mindig előttünk jár, hívogat, kény
szerít, nógat és kér, hogy Krisztushoz térjünk. A mindennapi 
életnek ezt az „Isten-szemléletét“ azonban csak akkor látjuk 
meg, ha az engedelmesség útján engedtük magunkat Krisztushoz 
vezetni. Ha ennyire Istenen múlik a pogányoknak Krisztus meg
találása, mi akkor az ember szerepe az egész találkozásban? Mit 
kell nekik tenni?

2. A pogány ok azért találják meg a Krisztust, mert vágyód
nak utána. Azt olvassuk a római levélben, hogy az egész terem
tett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A pogá- 
nyok rászorulnak a megváltásra és alkalmasak is arra. A legtöbb 
megtért pogány azzal a váddal illeti a misszionáriust: Miért jö t
tök csak most? Hát, apáitok ezt az örömhírt nem tudták? A po
gány világ az ördög befolyása alatt áll s elvakítottan lelki sötét
ségben a maga útját járja. Mindazonáltal van vágyódásuk, van
nak gondolkozó lelkek és a bűnökből szabadulni kívánók. Ezek 
közé tartoznak a napkeleti bölcsek is. A csillag megjelenésekor 
a vágy lesz úrrá felettük s annyira elhatalmasodik rajtuk, hogy 
gondolkozás nélkül elindulnak az új királyt megkeresni, látni és 
hódolni neki. A vágyakozás, a türelmes várakozás az a lelkiálla
pot, ami ellenállhatatlan erővel segíti az ember és Isten találko
zását. Ezért vette észre Jézus a fügefán levő Zakeust, a tömegben 
hozzásimuló beteg asszonyt és az ösztön ellen rugódózó Saulust. 
Aki azt szeretné, hogy Krisztus eleven közösségében folyjon az 
élete, annak vágyakozásban és várakozásban kell élni. Aki sze
retné, hogy az igehirdetés személyszerint is jelentsen valamit, 
annak vágyakozó és várakozó lélekkel kell templomba járni.

3. Krisztust a pogány ok sok akadály között találják meg. 
A napkeleti bölcsek sem találtak rá könnyen. Megnehezítette a 
rátalálást a bizonytalanba való elindulás. Isten hívó szava mindig 
a látatlanba hív bennünket. (Ábrahámnak: Menj arra a földre, me
lyet mutatok néked . . .  Áldozd fel Izsákot. . . )  De ez éppen a hit: 
Gondolkozás nélküli és töprengés nélküli engedelmesség.

Megnehezítette a Krisztusra való rátalálást Jeruzsálem ije
delme és tájékozatlansága a Messiás felől. Ahelyett, hogy segít
séget kapnának, rémült arcokat, félelmet, tanácstalanságot és re
megést tapasztalnak. Igen, minden kereső lélek előtt érezzük a 
tanácstalanságot, mert a lelkiéletben nem tudunk recepteket írni, 
de a félelem helyett örömnek, útbaigazításnak és Isten ígéretei
nek megmutatása kell hogy jellemezze életünket.

A napkeleti bölcseknek megnehezíti Krisztus megtalálását 
Heródes ármánykodása, félelme és gonosz szándéka. Heródesről 
különben is mindenki tudta, hogy elfojtja a nép messiási remény
ségét. Ezért is gyűlölte a nép. Pedig minden hatalom Istentől 
van, hogy Istent szolgálja és lelkeknek az üdvösségét elősegítse. 
Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy egyéni érdekek, hatalmi 
kérdések, bűnök palástolása, kereső lelkeknek akadálya. Hány, 
de hány kereső lélek jutott már zsákutcába, mert azok, akiknek

5
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segíteni kötelességük lett volna, neirl segítettek. Heródes áz 
őszinteséget, a jószándék megnyilatkozását akarja rútul kihasz
nálni a maga javára, de Isten nem engedi őket áldozatul esni.

Jézusra való rátalálást megnehezítette az a helyzet is, mely
ben a zsidók újszülött királyát találják. Szegénység, állatok, sze
gény szülők állnak mellette, jászolban, istállóban elrejtőzve fek
szik a királyok királya. Valóban Isten elrejtőzködő Isten. Mennyi 
hitnek kellett lenni ezekben a bölcsekben, hogy érre a látványra 
is oda adják az aranyat, tömjént és mirhát. Mennyi engedelmes
ség és mennyi bizalom Isten útmutatásában. Minden ellene mond 
és mégis úgy tesznek, ahogy szívük diktálja. Hittek az akadályok 
ellenére is.

A ma élő pogányoknak sem könnyebb Krisztust megtalálni. 
Mennyi előítéletet és csalódást kell legyőzniök, míg bizalommal 
elindulnak a misszionáriusok által hirdetett keskeny úton. Nem is 
csoda, hányszor rászedték őket az u. n. keresztyén népek. Sza
badságot és szeretetet ígértek és rabszolgaságot, lenézést kaptak. 
Gyarmatosítás és kihasználás volt az ajándék, hol önállóságot és 
jólétet ígértek. A mindennapi kenyér helyett ópiumot, élővíz he
lyett szeszes italokat, evangélium és Krisztus helyett civilizációt 
és kultúrát nyertek. Igen nehéz elhinni a misszionáriusok igehir
detését ott, ahol ugyanaz a nagyhatalom érdekszálait bonto
gatja széjjel. De ezenkívül vannak más gátlások is ott, hol egy
mástól nem messze működnek a protestáns és római katholikus 
missziók. Amit az egyik épít, sokszor lerontja a másik konku
renciája és statisztikai vadászata. A prot. missziók mindig csak 
egyes megtérőket keresztelhetnék meg, akik valóságban szeretik 
és ismerik az Urat. Sohasem a szám, mindig a minőség a fontos. 
Szegény is a missziónk. Nem csalogathatunk senkit öltözet ru
hákkal, takarókkal és szentképekkel. Ném is tudunk repü
lőgépekkel és autókkal végigszáguldani irdatlan távolságokat, 
hanem lassan szekéren, fáradtságosán, lélektől-lélekhez apró, hű
séges munkával folyik a mi missziónk. És mégis van Krisztusnak 
találkozása a pogányokkal. Van, mert végeredményben

4. az Isten segíti őket. „És íme a csillag, amelyet napkeleten 
láttak, előttük megy vala mind addig, amíg odaérvén, megálla a 
hely fölött, ahol a gyermek vala.“ Isten nem csinál félmunkát, 
csak mi tudjunk neki hinni és engedelmeskedni. Isten célhoz ve
zet. És aki hozzá jön, azt ő semmiképen ki nem veti. A kereső 
lelkek előtt felfedi önmagát, a zörgetőknek ajtót nyit, a szomju- 
hozóknak inni ad. És Isten keze ma sem rövidült meg. A misszió 
munkája is diadalmasan megy előre, mert az nem kegyes embe
rek, hanem az élő Isten szent ügye. Egyre azonban szükségük 
volt a napkeleti bölcseknek, hogy Bethlehemig elérjenek: és ez a 
kitartás. Istennek is szüksége van a mi kitartásunkra. A misszio
náriusok a lélekfrontját csak úgy tudják tartani, ha mi mögöttük 
állunk kitartóan és hűségesen. Mi már ismerünk olyan háború
kat, melyek azért végződtek veszteséggel, mert a „hinterland“ 
roppant össze. A frontot csak addig lehet tartani, míg hűséggel



állnak hátamögött. Nem lehetetlen, sőt valószínű, hogy azért nem 
adott még nekünk, magyar evangélikusoknak az Isten eddig ön
álló külmiszionáriust, mert a mi hitünk, imádkozásunk és áldo
zatkészségünk gyenge. Ezt kéri, mert ennek a gyengeségét érzi 
Kunos Jenő magyar lelkész testvérünk is, ki ott áll készen Finn
országban, hogy akármilyen percben, ha Isten megengedi, indul
jon Kínába.

Meddig kell még várni a pogányságnak? Meddig kell még 
másoknak a sok-sok akadály között Krisztust keresnie? Meddig 
lesz a magyar ev. egyház az utolsó a missziói engedelmességben? 
Mikor indul el az első magyar ev. misszionárius? Akkor, ha te, 
meg én megtaláltuk a Krisztust.

Danhauser László
vallástanító-lelkész.

Kelj fel!
Vízkereszt ünnepére. Délután.

Ésaiás 60, 1—6.
Ébresztő kiáltás ez. Kelj fel, világosodjál! Ügy hangzik ez 

a kiáltás, mint mikor elsötétített szobában lustálkodóra felránt
ják az ablakredőnyt. „Kelj fel, világosodjál. Nem látod, hogy 
már mindenki ébren van?“ „Szégyeld magad te lustaság!" Nem 
gyengéd anyai simogatás ez, hanem kemény és ijesztő sürgetés. 
Kelj fel! De mi sürget bennünket?

Kelj fel, mert eljött a világosság. Azért kell felriadnunk, 
mert már régen nappal van. Dolgozni meg csak addig lehet, míg 
nappal vagyon. A világosság Krisztus. „Az igazi világosság már 
eljött a világba, mely megvilágosít minden embert." (János 
1, 9.) „őbenne vala az élet és az élet vala az emberek világos
sága." (János 1, 4.) Világosság és világosság közt különbség van. 
Krisztus világossága egészen más, mint az én világosságom. Aki 
csak a maga kis fényecskéjét ismeri és csak arra bízza magát, az 
sötétségben botorkál és homályosan lát mindent. Jézus világos
ságában minden reflektori fényben úszik. Aki pedig reflektor
fényben áll, az vigyázzon minden mozdulatára.

Kelj f e l . . . ,  mert az Ür dicsősége rajtad feltámadt. (1. b.) 
Az Úr dicsősége előtt pedig minden más fény eltompul. Higyj 
ebben a dicsőségben, ha mindjárt nem látod. Higyj, mert rajtad 
támadt fel. Krisztus eljövetele nem változtatta meg a világ ké
pét külsőleg. A sötétség is megmaradt, sőt még nagyobb lett, 
mert nem fogadta be Őt. Isten dicsőségét még nem láthatjuk, 
de nem is láthatókra nézzünk, hanem láthatatlanokra. Nézd, 
mennyire szeret az Isten. Rajtad támadt fel az ő dicsősége. Téged 
akar kihívni a sötétségből, mint Lótót Sodomából. Kelj fel hát és 
kövesd. Itt a drága kegyelmi idő, tán sohasem tér vissza, kel 
fel hát.
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Kelj fel, mert az ébredés mindig lelki gazdagodással jár. 
(5. v.) Az álomvilág mindig csalfa tétlenségre hív, de a világos
ság „örömöt", „ragyogást", „szent remegést", „a szív terjedé
sét" adja néked. Az ébredés áldása Isten dicsőségének látásán kí
vül a testvéri közösség kialakulása. „Valakik pedig befogadják őt, 
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek." (Ján. 1, 12.) 
„ . . .  mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről 
jönnek és leányaid ölben hozatnak." (4. v.) Egymástól messze 
élő emberek közel kerülnek egymáshoz. Túlsó világrészeken élő 
ismeretlen népek és fajok imatárgyaikká válnak, mert rajtuk és 
rajtunk felragyogott az Isten dicsősége és valóra válik az ígéret: 
És lészen egy pásztor és egy nyáj.

íme a jelen. íme az ígéretes jövő. Higyj azért e szónak: 
Kelj fel!

Danhauser László
vallástanító-lelkész.

A tizenkétéves Jézus és szülei 
a templomban.

Vízkereszt utáni 1. vasárnapra. Délelőtt.
Lukács 2, 41—52.

Kedves régi történet; de sohasem avul el; mindig megszív
lelendő, követésre méltó tanulságokat meríthetnek belőle szülők, 
gyermekek, ifjak.

Mit mond ez a történet: 1. a szülőknek? 2. a gyermekeknek 
és ifjaknak?

Jézus szülei évenként feljártak Jeruzsálembe a husvét ün
nepére. Csak ott volt templomuk. A nagy távolság (több napi 
járóföld) miatt nem juthattak oda minden ünnepi alkalommal. 
A szegénységre nézve fárasztó volt a hosszú gyaloglás, nagy ál
dozatot, költséget jelentett a városban körülbelül egy heti élet. 
Mégis elmentek! Mások is. Miért? Mi viszi az embereket a temp
lomba? Egyiket a megszokás: így szokták, legalább nagy ünne
peken. A másik megy kíváncsiságból: az a fő, mit lát és mit hall. 
Amazt talán a hiúság indítja. Vannak, akik csak azért mennek a 
templomba, hogy bemutassák új ruhájukat, hogy meglássák, mi 
a divat. Akárhányan álszenteskedéssel: hogy jónak, kegyesnek, 
szentnek tűnjenek fel s talán így akarnak elleplezni valami nagy 
gonoszságot, álnokságot, vagy így akarnak előnyt szerezni. Ak
kor van rendjén a dolog, ha a templomba a benső vágy, a jóra 
való törekvés, a lelki közösség óhajtása, az Isten Igéje vonzza a 
lelkeket; ha azért járunk el az Ür szent hajlékába, mert éhez
zük és szomjuhozzuk az igazságot, mert kívánkozik a mi szí
vünk az élő, erős Istenhez, mint a szarvas az üdítő forrásvíz után.

Magukkal vitték a tizenkétéves Jézust is. Törvényük köte
lességükké tette ezt, de bizonyosan örömmel is tették. Sok szülő
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tanulhat tőlük. Vannak, akik nem törődnek azzal, hogy gyerme
kük jár-e a templomba, sőt talán neheztelnek még azokra is, 
akik számonkérik, hogy ott volt-e. Olyan hamar találnak kifo
gást: nincs megfelelő ruha, cipő, kell a munkás stb. Mikor azután 
a gyermek engedetlen, vásott, rossz, mikor egyszer csak talán 
még kezet is emel apja, vagy anyja ellen, akkor okoznak minden 
mást, csak arra nem gondolnak a szülők, hogy nem adtak jó  pél
dát: nem küldték, nem vezették gyermekeiket oda, ahol csak jót 
tanulhattak volna, amiből rájuk nézve is csak áldás származott 
volna, ami igen megérte volna még azt az áldozatot is, amibe a 
rendes ruha és cipő került volna.

Amikor hazaindultak, nem vették észre azonnal, hogy gyer
mekük nincs velük. Ügy látszik, már korán önállósághoz szokott. 
Nyugodtan haladhattak azzal a gondolattal, hogy ha a nagy 
sokaság miatt azonnal nem láthatják is a közelükben, majd elő
kerül a tömegből.

Mennyi mindent nem vesznek észre a szülők, amit pedig 
észre kellene venniök! Mily gyakran nem veszik észre, hogy 
gyermekük elmaradt tőlük, letért arról az útról, amelyen az 
ősök jártak híven, becsülettel: az istenfélelemnek, a tiszta er
kölcsnek útjáról! Nem veszik észre, hol jár, milyen társaságban 
szeret, mit olvas a gyermekük, mivel van elfoglalva lelki világa! 
Mire több nap után, több hét, hónap, vagy esztendők múlva ész
reveszik, már késő: a rossz társaság, a rossz könyvek megméte
lyezték a lelkét, önállónak képzeli magát, aki a maga esze sze
rint igazodik, senki más tanácsára nem szorul és talán sok késő 
bánat árán tanulja meg, hogy ballépést csinált, elrontotta jövő
jét, boldogságát.

Aggodalommal és bánattal keresték Jézust. A szeretet aggo
dalma! Arra van szükség. Keresni, míg nem késő, utánamenni, 
míg menthető! A szemrehányás, a dorgálás is szeretetből fakad
jon s szeretettel történjék! Hány szülő vét e szabály ellen! A kí
méletlen harag, durvaság, bosszúállás inkább árt, mint használ.

Csodálkozának értelmén és feleletein. Sokszor van csodálni 
való a gyermek értelmén és feleletein, kérdésein. Figyeljük csak 
meg, mire irányul az az értelem, érdeklődés, beszéd és nem di
csérni, nem elbizakodottá tenni, nem dédelgetni, de irányítani kell 
a gyermeket a helyesre, a jóra!

Hát ti, kedves Gyermekek és kedves Ifjúság, mit tanultok e 
történetből? Hova mentek szívesen? Szerettek-e a templomban 
és az iskolában? Mire irányul figyelmetek? A világ hiábavalósá
gaira, vagy az értékes, az egy szükséges dologra, lelketek üd
vére? Kiknek a társaságában érzitek magatokat jól? Akiktől jót 
tanulhattok, szépet, nemeset láthattok; vagy az illetlen beszédű, 
rossz magaviseletű, sem szülői, sem egyéb tekintélyt nem ismerő, 
mégis hangadó, gonosz példaadók társaságában? Mivel foglal
koztok? Isten dolgaival, vagy a Sátánéval? A kártya, mulatság, 
múló gyönyörök, ruha s efféle kérdésekben merül ki lelketek 
érdeklődése? Tudtok-e készséggel engedelmeskedni szülőknek,
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tanítóknak, elöljáróitoknak, akik titeket a jóra intenek, buzdíta
nak, kérnek, esetleg kényszerítenek?, mint akik már megismer
ték az életnek jó  és rossz oldalát. Vagy jártok a magatok esze 
szerint és önhitt elbizakodással azt mondjátok, amit a balgatagok 
mondanak: nincs szükségünk tanácsra, nincs szükségünk irányí
tásra! Az okos ember mindenkitől tanulni kíván, mindent mérle
gel olyan szempontból is, hogy mi abból a követni való. Tud
tok-e mindenben engedelmeskedni Isten akaratának? Készek 
vagytok-e e tekintetben is követni az Ür Jézust? Testben, lélek
ben, Isten és emberek előtti kedvességben csak úgy növekedhet
tek, ha nem gátol benneteket a bűn. Krisztus titeket is megsza
badított, ne kötelezzétek meg magatokat ismét a szolgaságnak 
igájával! Akárhányan későn siratták meg ifjúkori könnyelműsé
güket, kicsapongó, züllött életmódjukat, engedetlen, rossz ma- 
gaviseletüket, akárhányan egész életükben talán titkos betegsé
gek alakjában sok-sok kín és szenvedés közt gyötrelemmel hord
ják ifjúkori bűneik súlyos büntetését, amit elkerülhettek volna, 
ha olyanok szavára hallgattak volna, akik a jóra kérték őket s 
akik ismerik az életet.

Ha lélekben is növekedni akartok, ha Isten és emberek előtt 
is kedvesek óhajtotok lenni, akkor szeressétek az Urnák házát, 
jö jje tek  örömmel e szent helyre, valahányszor csak istentiszte
letre hívogatnak a harangok, szeressétek Isten Igéjét, az Élet 
könyvét, a Bibliát, ne szégyeneljétek a Krisztus evangéliomát! 
Szeressétek és használjátok énekes- és imádságos-könyveteket s 
csak olyan könyveket olvassatok, amelyek a lelket nemesítik! 
Semmi érzékieskedő, aljas, romboló hatású, erkölcstelen szellemű 
könyv ne rabolhassa el lelketek jó  érzését, ne aljasíthassa le 
emelkedettségét! Óvakodjatok a rossz társaságtól, mert métely 
az a léleknek! Kövessétek a jópéldát, az istenfélő, erkölcsös em
berek tanácsát, a Szentírás szavát, akkor nevekedhettek helyesen 
testben és lélekben, gazdagodhattok a hasznos ismeretekben, 
erősbödik az erkölcsi érzéketek, akkor találjátok meg Isten sege
delmével minden szépnek, jónak, tökéletesnek, igaznak a forrá
sát, éltető eszményképét: az Ür Krisztust s általa a mennyei 
Atyát! Csak Vele állhattok meg ez életben s az örökkévaló
ságban!

Szinte kimeríthetetlen kincsesbánya egy-egy ilyen evangé- 
liomi történet. Bármily egyszerű, bármily régi, csak foglalkoz
zunk vele, mélyedjünk el benne, tanuljuk, kövessük, szülők, 
gyermekek, ifjúság; öregeknek és fiataloknak egyaránt javára, 
üdvére szolgál!

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.
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Istennek kedves áldozatni.
Vízkereszt utáni 1. vasárnapra. Délután.

Róm. 12, 1—5.
Istentől, ö  általa és Reá nézve vannak mindenek, övé a di

csőség. Aki ezt az igazságot magáévá teszi, annak számára sokat 
mondó szavakat foglal magában Pál apostolnak eme kérelme: 
Szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves 
áldozatul!

1. Hogyan értsük ezt? 2. Miért kell ennek így történnie? 
3. Miből induljon ez ki?

A pogányok nemcsak állataikat, hanem sokszor még gyer
mekeiket is feláldozták valamelyik bálványistennek. Izráel papjai 
a legapróbb részletekig kidolgozott szabályok szerint mutatták 
be az égő és véres áldozatokat. A szerzetesek böjtöléssel, vir
rasztással, szigorú önsanyargatással testüket nem egyszer majd
nem halálra kínozták. A mártírok szinte elképzelhetetlen sok 
szenvedés közt adták oda testüket áldozatul. Ez kedves áldozat 
az Istennek? Ma is több helyen kell vért és életet áldozni a hitért. 
Nekünk talán nem jut ez osztályrészül. A keresztyénség józan 
felfogása megóv minket attól, hogy a helytelen aszkézist, önsa
nyargatást, önkínzást érdemszerző cselekedetnek tekintsük, 
avagy különböző ceremóniákkal igyekezzünk Isten akaratát 
megnyerni, vagy ő t haragjában kiengesztelni, — nem is szólva 
a pogány világ sötét tetteiről. Az engedelmesség és alázat min
den áldozatnál kedvesebb az Ür előtt.

Pál apostol azt mondotta: „Megsanyargatom testemet és 
szolgává teszem. . . “ Kifejezésre jut ebben a helyes értelemben 
vett önfegyelmezésnek elve, amit gyakorolni keresztyén köteles
ség, hogy a test a maga féktelen indulataival úrrá ne legyen 
felettünk, sőt váljék a szellemnek alkalmas eszközévé, a Szentlé
lek templomává, hogy az ember Isten segedelmével mindinkább 
elérhesse az Isten által eléje tűzött magas célt: „Szentek legye
tek! . . . “ Amikor az apostol azt mondja: „Szánjátok oda a ti tes
teteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul11, akkor ezzel azt 
fejezi ki, hogy ne csak a külső, látható testet, annak minden te
hetségét adjuk oda Isten szolgálatára, hanem egész lényünket, 
teljes életünket mindenestül szenteljük az Ő dicsőségére.

Miért kell ennek így történnie? Az Isten irgalmasságáért. 
Isten irgalma, irántunk való végtelen nagy kegyelme indítson 
minket arra, hogy Neki szenteljük testünket, egész életünket, az 
az irgalom és kegyelem, amely legfőképen egyszülött Fiának 
hozzánk küldésében nyilvánult. E kegyelem megnyilvánulásá
nak emlékére csak nem rég ünnepeltük karácsonyt, amikor hal
lottuk a nagy örömhírt: „Ma született néktek a Megtartó.11 Még 
közelebb van hozzánk ennek az esztendőnek az első napja, ame
lyen ismét elmondhattuk: „Mind ez ideig segítségemre volt né
kem az Ür!“ Itt volt vízkereszt ünnepe, amely felhívta figyel
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műnket a pogány világra és emlékeztethetett bennünket arra is, 
hogy az Úr kegyelme és az evangéliom világossága nélkül mi is 
abban a sötétségben járnánk, amely a pogány népeket körülveszi.

Mind ennek átgondolására kell, hogy a hálás szeretet ér
zelme ébredjen szívünkben Az iránt, Aki az emberiség üdve érde
kében mindent megtett. Azért: Jer keresztyének szent kara, di
csérjük Istenünket! Dicsérjük ő t úgy, hogy hálából, viszontsze- 
retetből adjuk oda. Neki élő, állandó, szent, kedves áldozatul tes
tünket, egész életünket!

Miből induljon ez ki? „Ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem . . .  2. v.!“ Ne e világ legyen a mi életünk irányítója! 
Vessük el magunktól a világias érzületeket, vetkezzük le az ó- 
embert és öltsük fel az újat! Változzunk el elménknek megúju
lása által annyira, hogy mindenkor és mindenben azt vizsgáljuk, 
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vizsgáljuk az 
evangéliom fényénél, a legnagyobb fokú alázatossággal úgy, 
hogy senki közülünk feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell 
bölcselkednie, hanem józanon bölcselkedjék, mint ahogy kell 
bölcselkednie, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Tehát e világi érzület elhagyása, Isten akaratának alázattal, 
józan bölcselkedéssel való fáradhatatlan kutatása és a hiten ala
puló szeretet gyakorlása legyen a kiinduló pontunk; annak a sze
retetnek a gyakorlása, amely testvért lát minden emberben s arra 
késztet minket, hogy felebarátunkban Krisztus teste egy részét 
tekintsük, mert „sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyen
ként pedig egymásnak tagjai vagyunk.'1

Akiben ilyen érzület lakozik, annál ez az érzület kezdete is, 
jele is, bizonysága is annak, hogy testét, életét Istennek szenteli 
s ez kedves áldozat az Urnák.

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.

Az otthon világossága.
Vízkereszt utáni 2. vasárnapra. Délelőtt.

János ev. 2, 1—11.
A teremtés hajnalán a szent Isten így szólt: legyen világos

ság. Ezután indult meg a teremtés csodálatos és nagy munkája.
Nem nélkülözhetjük a világosságot ma sem. Kis kertünk 

szépséges virágának épúgy szüksége van rá, mint mezőnk kalász
tengerének. Elpusztul és elsorvad nélküle a százados tölgy, a 
büszkén magasba emelkedő sudár fenyő épúgy, mint a hordó 
cserjéje.

A világosság — és benne a napsugár — értékelése jut kife
jezésre abban, hogy a most épülő házak ablakainak nagy méretet 
adunk, hogy a világosság áldásában minél bőségesebben része
süljünk. A tömör sugárkévékben jövő világosság újjászül, tevé
kenységre sarkal.
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Az emberi életviszonyok annyival inkább áldástosztók, mi
nél több bennük a világosság, melyet szétárasztanak. Világosság 
és áldás árad abból a közösségből, amelyben egyetértés és sze
retet, Istenhez emelkedés és hit honol. Ez pedig ott van, ahol 
Krisztus van. Ahol ő  van, ott a lélek Napja ragyog.

Kánában menyegző van, örömünnep. A nap fennen ragyog. 
Nagyhirtelen elrejtőzik az Ínség sötét fellege mögé. Kétségbe
esés lesz úrrá a lelkek felett. S Krisztus megmutatva dicsőségét, 
pazar fényözönnel tölti meg a menyegzős házat és azokat, kik a 
házban vannak.

Mivel jó  dolog a jézushozta világosságban vándorolni, útnak 
indulunk lélekben, hogy megismerjük benne ott Kánában az ott
hon világosságát.

I. Jézus Judea pusztájából visszatért Galileába, arra a földre, 
amelyen nevelkedett, ahol előkészült Istentől kapott hivatása tel
jesítésére. Szívesen tartózkodik a Tibériás tava országában, 
őrömmel csüng szeme szőkébb hazája kéklő hegyein. Ismerős 
volt ott néki a patak vizének csobogása, az erdő zúgása, a ma
dárdal s mindez örvendezővé tette lelkét. Ilyen derűs lelki hangu
latban éri a menyegzőre szóló meghívás. Bizonyára rokon volt, 
hisz anyját, Máriát is ott találjuk. Készséggel tesz eleget a meg
hívásnak s magával viszi azokat, kik először csatlakoztak hozzá, 
mint tanítványok.

Boldognak, a világ nyelvén „szerencsésének kell monda
nunk azt a galileai, kánai embert, aki nem akarta megülni Jézus 
nélkül menyegzője várvavárt napját. Még nem tudta, hogy ott 
fogja „dicsőségét megmutatni és az első jelet tenni1', hogy a ná
záreti ács fia az Isten lényének kimetszett bélyege, kiben az Isten 
dicsősége teljességben lakozik. Nem tudja még, hogy a puszta 
nagy prófétája röviddel ezelőtt azt mondta róla: ímé az Isten
nek ama báránya, aki hordozza a világ bűneit, mégis meghívja, 
mert egy belső hang azt mondja és parancsolja, nehogy nélküle 
múljék el a nagy örömnap.

Jó  példa nékünk a kánaiak magatartása. Hívjuk meg mi is 
Jézust a mi egyéni és családi ünnepeinkre. Azt a Jézust, akit 
ismerünk, akiről tudjuk, hogy az első „jel" után még sok kö
vetkezett és a legnagyobb, a keresztfán való önodaadás. Ez ke
resztyéni kötelesség és hivatás.

Hogyan hívjuk, miben áll a hívás? Jézust hívni annyit tesz, 
mint megszentelő lelkét kérni akkor, mikor a háznép asztalhoz 
ül; munkánkat az ő nevében kezdeni és végezni; az Isten akara
tát zsinórmértékül alkalmazni. Jegyesek akkor hívják, ha az ő 
szelíd szemébe néznek, mikor oltár előtt állnak; temetőt járók 
akkor, ha meglátják, hogy ő a feltámadás és az élet; szülők ak
kor, ha gyermekeiket az Isten dicsőségére nevelik fel.

Nem bánta meg még eddig sem egyetlen család, hogy helyet 
adott Jézusnak. Jelenléte áldás, világosság. Ezt tanítja az Evan
gélium, ezt bizonyítja az élet.
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II. Bizonyára örömöt sugároztak a tekintetek, fesztelen, szi
ves beszélgetésben telt az idő, amikor a meghívott vendégek 
körébe, az öröm házába belopakodott a hívatlan vendég, az ínség. 
Ahol szétterpeszkedik, ott megtörik a tekintet, kapkodó lesz a 
cselekvés, elkeseredett a beszéd.

Jézus anyja a háziasszonyi szem éleslátásával veszi jóelőre 
észre, hogy fogytán van a bor. Szégyen érhetné a házat. Meg
keseríthetné a keserű valóság a boldogság meseországában járó 
fiatal pár életét. Valamit várva mondja fiának: nincs boruk. 
(Jegyezzük meg, Jézusnak látszólag rideg válasza: miközöm né
kem tehozzád oh asszony, — nem tiszteletlenség az anyával szem
ben. A keresztfán is csak asszonynak mondja. Jézus már elindult 
messiási útjára, életében nem az anya, hanem a mennyei Atya 
akarata érvényesül.) Az aggodalommal teli anyának megnyugta
tás a kijelentés: nem jött el még az órám.

A pattanásig feszült idegeknek szabadulást jelent Jézus 
szava: töltsétek meg a vedreket vízzel. Gyors egymásutánban 
folynak az események. A násznagy meglepődése, évődő megjegy
zése. (9— 10. v.) Jézus jelenléte megmentette a vendéglátó ház 
hírnevét s attól, hogy közkacaj tárgya legyen. Ahol ő jelen van, 
onnan menekülnie kell a bajnak, ínségnek, ott nincsenek meg
oldatlan problémák.

A beköszöntött ínség előbb a kétségbeesés forrása lett, hogy 
aztán Jézus révén az áldás forrása legyen.

Nem ismeretlen az ínség, nyomorúság, szükség ma sem. Ott 
ül az emberek fájó nézésében, felleljük az aláhanyatlott munka
karban, majd mint lelket ölő perpatvar tölti meg a házat. Reá
nehezedik az élet ezernyi ellenségével küzdő férfi lelkére, kinek 
erejét sorvasztja a mindennapiért való kemény tusa. A békéden, 
harci zajtól hangos világban, ahol a legnagyobb jóindulatot is 
szeretik félremagyarázni, egy meghitt, csendes sziget után vágyó
dik az ember. Otthonában keresi. Élettársának a megnehezült 
idő miatti sóhaja, gyermeknevelési gondok, a holnap bizonyta
lanságának mázsányi súlya megöli a csendet, a békét. Hiába tör
deljük keserűséggel a kezünket, hiába fenyegetjük öklünkkel az 
életet, hiába virrasztunk át éjszakákat, hiába járunk földre szeg- 
zett fővel, az életet mérgező gonosz szellemek, erőt emésztő ha
talmasságok nem tágítanak. Ott settenkednek körülöttünk, hogy 
megrontsák életünket s sötétségben tartsák azt a hajlékot, mely
nek világosságban kellene ragyogni.

Tegyük félre a töprengést. Hallgassuk meg az élet könyvé
nek tanítását. Ez azt mondja: Jézus Krisztus az élet hivatlan ven
dégének, az ínségnek és nyomorúságnak biztos kezű legyőzője, 
az otthon sötétségének eloszlatója.

Nyissuk meg életünk kapuját, hogy a zörgető Krisztus be
léphessen abba és elűzhesse azokat a sötét hatalmasságokat, me
lyek erőket kötnek gúzsba, szembeállítja egymással azokat, kik
nek együtt kellene járni. A beteg szobájába beszűrődő napfény 
új reménységet ébresztő erő. Új hangulat szülője. Ahol Isten ke
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gyeimének a Krisztusban megjelent napjának sugarai áradnak 
szét emberlelkekben, ott szívesebben és szükségszerűen kacso
lódnak össze a kezek, a szeretet melege teszi széppé az otthont. 
Onnan menekülnek a sötétség szolgái, mert nem bírják a vilá
gosságot. Ilyen otthonban van melegség, szolgálatkészség, meg
értés; ilyen otthonban ismeretlen a haragos tekintet, a mérgezett 
szó, goromba cselekedet. A gyermekek tudják, mivel tartoznak 
szüleiknek, szülők tudják, mi a kötelességük gyermekeikkel szem
ben.

Ilyen otthonban tudnak az emberek várni, míg eljő az ő 
órája. Várni, ha nehéz is, meg kell tanulnunk. Az örökkévaló órá
ján a mutató mintha sokszor állna. Pedig jár. Csak vigyázzunk, 
hogy az óra ütése ne találjon süket fülekre, a szenvedés ne te
gyen fásulttá. A fájdalom felhőjét mégis csak áttöri a nap.

III. Mária várakozását megáldotta az Ür. A kétségbeesés 
vize Jézus hatalma alatt az öröm borává lett. Élvezése tudatossá 
tette a lélekben eddig csak rejtekében élő hitét a tanítványok
nak. 11. v. Ez az első jel volt. Kicsiny kezdet, de csodálatos, 
hogy szédületes nagyságú véggé — a mi megváltásunkká le
gyen. A mustármag volt a kánai tett, amelyből a megváltás fája 
nőtt.

Nyissuk meg szemeinket, hogy mi is meglássuk dicsőségét, 
hogy megérlelődjék bennünk az a biztos tudat, hogy szükségünk 
van Jézusra sokkal inkább, mint a világ fennhéjázó lármájára, 
mellyel kínálja a maga olcsó, felhígított borát. Jusson eszünkbe 
odaülni az újszövetség kővedrei mellé, hogy a kegyelem pohará
val merítsünk azokból. Ne felejtsük el, nincsen itt maradandó 
városunk. Eltengődünk az árnyékos életmezőn, holott ott élhet
nénk boldogan a napos virányokon.

Pedig ott van a helyünk az élet napos oldalán. Próbás idő
ket élő nemzedék vagyunk. Hiányzik a bizalom. A több és na
gyobb nyíltság, egyenesség utáni vágy nyugtalanítja az embere
ket. Valahogy ki nem mondottan is kívánjuk a nagyobb vilá
gosságot.

Ha komolyan vágyakozunk az egyéni és közösségi élet meg
tisztulása után, ne zárjuk be az ajtót a dicsőség örök királya 
előtt.

Ennek a megtisztulásnak és megújulásnak az emberi élet 
alapsejtjéből, a családból kell kiindulnia. Ha a családban, az 
otthonban gazdagon ragyog a Krisztus világossága, úgy meg
telünk vele és visszük szerteszét, hogy megújuljon mindenki s 
meginduljon egy az eddiginél szentebb, tisztább, nemesebb élet, 
melynek jellemzője a tiszta igazi hit. Akkor Jézus nemes új 
bora kiszorítja a beteg és léleksorvasztó szokások fanyar borát. 
Ettől a bortól szabad meg is ittasulni, mert ez jelenti az isteni 
parancsolatokkal kikövezett úton való járást, a lélekkel való 
teltséget, a hitben való gazdagságot. Vajha buzgó imádságban 
kérné minden lélek, Jézusnak, mint az otthon világosságának az 
áldását.
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Amerika felfedezésekor a barlangok mélyébe rejtőzött álla
tok fájón ordítottak, ha a felfedezők fáklyája belevilágított sze
mükbe. Fájt nekik a világosság, mert megszokták a sötétségben 
való életet. Mennyi embernek fáj Jézus világossága, ha rávilágít 
sötét életútjukra. Vájjon nékünk is fáj?

A kánai menyegzős házból menekülnie kellett ínségnek, két
ségbeesésnek, mert Jézus jelenléte a világosság otthonává avatta. 
Legyünk rajt, hogy az igaz világosság ne hiányozzék a mi ottho
nunkból.

Hoffmann Ernő
izményi lelkész.

Jobb kor.
Vízkereszt utáni 2. vasárnapra. Délután.

Róm. 12, 6— 16.

Nehéz időket éltünk át. Vészes évek száguldottak keresztül 
rajtunk. Előbb rettentően bő véráldozatot követelt a harc, utána 
kimondhatatlan nagy lelki erők mentek tönkre. A vajúdás kor
szakán még nem vagyunk túl. A nagy beteg emberiség még nem 
gyógyult meg.

Orvosokban nincs hiány. Egyik késsel kezében járja  a hegy- 
völgyes vidéket, hogy az erőt emésztő kelevényeket — széthú
zás, civakodás stb. — vágja le a közösségek testéről. A másik 
új eszmék vesszejét igyekszik küzdő nemzedékek életfájába ol
tani. Pedig nem ez az újjászületés útja. Belül kell megváltoz
nunk, újjá kell születnünk. Meg kell értenünk a jézusi intést: 
Keressétek először Istennek országát. . .  A lelkek újjászületése 
hordja magában az örökkévalóság magját. A lekekre kell ki
vetnie minden Istent szeretőnek a hálót, hogy a viharfellegeken 
keresztül is kisüssön a nap, s eljö jjön  a jobb kor, mely után 
buzgó imádság epedez százezrek ajakán.

Ilyen jobb kor után vágyódik a család, ez az áldott közös
ség, hol az anya halálos harc közt ad éltet édes gyermekének, 
hol cseng ma ártatlan kacaj s holnap szivet tép szörnyű ja j. 
A család, melynek fáját olyan nagyon megtépdeste a jelenvaló 
világ könnyelműsége, önzése, nélkülözi nagy mértékben az 
ugyanazon indulatot. 16. v. Széthúzás ne gyengítse a családot. 
Éljen abban Jézus szelleme (9— 10. v. 12. c.) kit miként Kánában 
tették, meghívunk hajlékunkba. Ilyen családból visz a gyermek 
magával egészséges szellemet.

Jobb kor után vágyódik az egyház, Krisztus teste. Eljő ak
kor, ha Krisztusban nemcsak az emberhatványt, hanem a Meg
váltót, az Istenembert ismerjük meg. Ennek szolgálatába kell 
állítanunk életünket. 6—8. v. Ha mint lélekben buzgók, leszünk 
szószólói az Istenember szent és nagy ügyének, úgy az Ürnak 
szolgálunk és egy nagyszerű hajnalhasadás után a Krisztust iga
zán visszatükröző egyház kebelében örvendezünk abban a



szent reménységben (12a), hogy e szenvedésteli életet egy új 
élet, a szebb, jobb és boldogabb, az örökélet fogja követni.

Jobb kor után vágyódik a társadalom. Ütja adva van. Iszo
nyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A tiszteletadás
ban egymást megelőzők legyetek. 14, 16b. Hol az apostol bölcs 
tanácsai nem találnak süket fülekre, hol az emberi nagyság és 
erő nem fenhéjázásban akar megnyilatkozni, hol nem hatalmi 
tudat, hanem a segíteni kész szeretet vezet a ténykedésekben, 
ott megvirradt.

Ha a feljebbvalót ez a segíteni kész szeretet tölti el, úgy 
nem lesz hiány a tiszteletadásban. Nem várhatunk jobb jövőt, 
ha nem erősödünk az egymás megbecsülésében. Ez akkor érik 
meg, ha a szívekbe szorult gyűlöletet kiégeti a hamisság nélküli 
szretet, az a szeretet, mely nélkül zengő érc és pengő cimbalom 
vagyunk. Ezt pedig egyedül Krisztus adja.

Hogy ez a jobb kor eljö jjön, ne legyetek bölcsek ti maga
tokban (16. v.) hanem tekintsetek a vártán álló Krisztusra, ki 
kinyújtott kézzel mutatja az útat s szavait, mint égi muzsikát 
fogadjátok leikeitekbe s örültök azokkal, akik örülnek a jézusi 
eszme győzelmének.

Hoffmann Ernő
izményi lelkész.

Jézus, sebhedt szívek orvosa . . .
Vízkereszt utáni 3. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 8, 1—13.

Igen nagy értéke van azoknak az igehirdetéseknek, 
melyeknek alapja egy-egy szabadon választott és azért vá
lasztott szentírásbeli hely, mert az igehirdető úgy érzi, hogy 
éppen ez igék tartalmával van csordultig a szíve, épp azoknak 
az igéknek a szavait tudja a legerőteljesebben visszhangozni a 
lelke. De van aztán annak is és pedig az előbbinél mélyebb je 
lentősége, ha az igehirdetésben előre megadott rendhez, vagy pe
dig még inkább egyházunk ősi előírásaihoz tartjuk magunkat.
Mert amaz inkább az embert, jobban azokat az igazságokat 
állítja elibénk több-kevesebb egyoldalúsággal, melyek az ő ér
zelem és gondolatvilágának legjobban megfelelnek; ezúton pe
dig egyházunk tanításainak átfogóbb rendjével ismerkedünk 
meg. Ez pedig igen fontos dolog. Dicsérettel mondhatjuk hall
gatóinkról, hogy számosabbak, mélyebbek, evangéliomszerűbbek 
a vallásos ismereteik, mint a múlt emberöltő nemzedékéé, de még 
mindig hiányosak, egyoldalúak, rendszertelenek. Ezen hatalma
san segít az egyházi előírt rendhez való alkalmazkodás.

Az egymásután következő vasárnapok igéi nemcsak a ke- 
resztyén élet egy-egy más igazságát ragyogtatják fel, hanem 
egymással összefüggésben a keresztyén igazságok egész ren d -
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szerét adják ki. Áz egymásra következő vasárnapok szentigéí 
nem csupán aranykarikák, hanem egymásba fűződő láncszemek.

íme a vízkereszt utáni I. vasárnap Jézust a templomban lát
tuk, hol Istent atyjának nevezi, a múlt vasárnap honfitársai, test- 
szerint való rokonai között teszi az első csodáját, ma pedig 
egy zsidó és egy pogány előtt mutatja meg az ő isteni hatalmát, 
beteg, elromlott életeket talpra állító erejét. Terv és cél van a 
dolgok ily egymásutánjában.

Az első történet Jézusnak az Atyához való viszonyát, a má
sodik az ótestámentommal szemben elfoglalt álláspontját jut
tatja kifejezésre. A mai szentigénk pedig az újtestámentom lel
két tárja fel előttünk, amit a mi nagy apostolunk Pál úgy feje
zett ki: Krisztus evangélioma minden hívőnek üdvösségére, elő
ször a zsidónak, azután a görögnek.

Két ember kerül egymás mellé, Jézus elé a mai szent igénk
ben. Az egyik bélpoklos, a másik — legalább a külső látszat sze
rint — makkegészséges ember. Pedig valójában mind a kettő 
beteg, nagyon beteg. A különbség mindössze csak annyi, hogy 
az egyiket inkább csak a testének, a másikat pedig a lelkének 
kínjai, fájdalmai szaggatják, tépik. Hírből mindannyian tudjuk, 
azért nincs szükség, hogy borzongató színekkel fessük az akko
riban gyógyithatatlan betegségnek, a bélpoklosságnak rettene
téit. De viszont aki csak egyetlen egyszer is átélte azt a kínt, amit 
nekünk azoknak a szenvedése, elmúlása okozott, akik nagyon a 
szívünkhöz nőttek, az azt mondja, hogy emellett a magunk min
den más baja eltörpülő kis dolog.

A két ember közül az egyik zsidó, a másik pogány volt. 
A bélpoklos származásáról ugyan nem beszél kifejezetten a szent
igénk, de a 4. vers minden kétséget kizárólag arra utal, hogy ez 
az ember a törvény népének közösségébe tartozott. Különben 
pedig egyikük sincs néven nevezve. A dolgok mélyebb jelentése 
felé haladunk, ha azt mondjuk, hogy ez a két ember személyén 
túl népét, fajtáját képviseli. Ez a két ember együtt az akkori 
egész embervilág megszemélyesítője. Az ő testi-lelki szenvedésük 
az akkori egész világ nyomorúságának a képe.

Elgondolhatjuk, hogy ez a két ember mi mindennel meg
próbálkozott, hogy gyötrődéseitől megszabaduljon. Jártak ku- 
ruzslóknál, jártak orvosoknál, egyik sem segített rajtuk. Mennyi 
mindenféle segítségbe vetett reménységükben kellett csalód- 
niok, míg arra a gondolatra jutottak, mi lassanként a velőig 
ható meggyőződéssé érett bennük, hogy rajtuk már senki más 
nem segíthet, hanem és csak egyedül Jézus.

Az a világ, melyben ez a két ember élt, szintén beteg, mert 
bűnbemerűlt és kiutat, gyógyulást kereső világ volt. A zsidó ré
széről a törvénynek, szertartásoknak az az aggodalmasan pon
tos betartása, a pogány részéről az a tengersok és nagy áldozat 
(az ökröket százszámra ölték halomba), a tudományok búvár- 
lása, a művészetek ápolása a próbálkozásoknak mind-mind egy-
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egy módja volt, hogy melyik révén szabadulhatna a nyorúságnak 
abból a bilincseiből, melyet a bűn kovácsolt rája.

Sok sikertelen próba és észretérítő kudarc kellett ennek a 
világnak, míg ráeszmélt arra, hogy az ő helyzetében nincs s ha 
van, nem elegendő az ember kieszelte segítség. Hogy ő úgy, 
ahogy van, magára hagyatva, elveszett, elkárhozott világ. Ez a 
meglátás, hogy maga körül minden embercsinálta kivezető út be 
van rekesztve, vitte rá az embert, hogy a menekvés még egyet
len lehető útjára: felfelé nézzen s onnan várja szabadulását. így 
nevelte rá Isten az akkori világot, akárcsak annak igénkbeli két 
emberét, hogy megértse, befogadja azt az egyedül szabadító 
igazságot, mit az írás úgy fejez ki, hogy nem adatott minekünk 
égen és földön más név, mely által megtartatunk, hanem a 
Jézus Krisztus.

De amik megirattak, a mi tanulságainkra Írattak meg. Nem 
az a mi dolgunk csupán, hogy a biblia embereinek s az ő idejük 
nagy emberi közösségeinek törekvései, szorongattatásai, menek
vésének útjai felől elgondolkozzunk, hanem, hogy azt elsősor
ban a magunk személyére s aztán a mi időnkre is alkalmazzuk.

Azért állítsuk csak az igénk két embere mellé harmadiknak 
magunkat, az ő világuk mellé a mienket. És csak mondjuk ki 
azt, amit mindnyájan érzünk, még azok is, akik behúnyt szemmel 
járnak, hogy forró a levegő köröttünk, hogy mi egy lázban égő 
világban élünk, hogy morog és mozog a föld alattunk. Hogy e 
nagy megrázkódtatásban úgy hányódik a mi életünk, mint a vi
harzó tenger hullámaiban a köteléről leszakadt sajka. S valljuk 
meg, hogy bizony nyugtalansággal, bizonytalansággal, aggodal
makkal van tele a mi szívünk s hiányzik a mi lelkünk békessége. 
S valljuk be, hogy mi is keressük, de hiába keressük, nem találunk 
egyetlen egy biztos pontot sem ebben a háborgó világban, hol 
megvethetnénk a lábunkat, hol megtalálhatnánk a lelkünk 
békességét.

A földiek közt való hasztalan keresés irányítja a mi tekinte
tünket is az ég felé, figyelmünket az írás ama szava felé: Krisz
tus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! Itt minden változások
nak, elmúlásnak van alávetve, de Ö és amik az övéi, örökké meg
maradók, változhatatlanok. Krisztusba kell fogódznunk, ha nem 
akarjuk, hogy a háborgó világ szennyes hullámainak játékszere 
legyünk. Krisztus az, aki azt ígéri, hogy meg tudja adni a hiányzó 
s annyira nélkülözött békességet a szívünknek. Sőt nemcsak, 
hogy békességet ad, hanem az Ő békességét adja. Azt a békes
séget, mely nemcsak akkor elegendő, amikor süt a nap és derült 
az égbolt felettünk, amikor szép csendesen, kívánatos módon tel
nek napjaink, hanem akkor is, mikor köröttünk villámok cikkáz
nak s inog a föld lábaink alatt.Azt a békességet, amit a világ nem 
adhat, de nem is vehet el tőlünk.

Ez a békesség a minket környező világtól való függetlenség 
érzéséből fakad, illetőleg sokkal inkább ez a békesség a minden 
változások felett álló Krisztussal való kapcsolatunkból fakad.
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Ezután is megmaradunk ebben a világban, de már nem belőle és 
nem neki élünk.

Ez a békesség a bűntől való szabadulás érzetéből fakad. 
Amíg csak azt látjuk, "hogy ez a rajtunk kívül való világ telve 
a legreménytelenebb nyomorúsággal, átkos betegségekkel, kínzó 
lelki fájdalmakkal, a jövőt illetőleg sötét bizonytalanságokkal 
s azt gondoljuk, hogy ezért oly nyugtalan a mi szívünk, akkor 
még nem láttuk meg a gyökerét a dolgoknak. Akkor még nem 
láttuk meg a végső okot: a bűnt. Ám itt elsősorban nem arra a 
bűnre kell gondolnunk, amely másban, a bennünket környező 
világban van, hanem arra, amit egyen-egyenként mi hordozunk 
magunkban. Ez a setét hatalom a mi életünk megrontója. Emiatt 
nem tudunk mi bízni Istenben, emiatt vagyunk mi tele gyanak
vással, hogy felebarátainkban ellenséget keresünk és látunk még 
akkor is, ha jóindulattal közelednek felénk. És ezért, nem másért, 
oly elviselhetetlenül nehéz a mi szívünk.

Az hozza, adja nekünk és rajtunk keresztül ennek a világ
nak a gyógyulást, aki ettől a tehertől szabadít meg bennünket.

Jézus a bűnös szív orvosa, Ő a mi szabadítónk, Megváltónk. 
Egyedül Ő, aki magára vette a mi bűneinket s testében a gol- 
gothai keresztre feszítette. Ő, aki áldozati halálával kiengesztelte 
a szentséges Istent. Ő, aki vérhullásával bűnbocsánatot szerzett 
az egész embervilágnak. Azoknak, akik előtte s akik utána éltek. 
Nekünk is és azoknak is, akik még majd ezután jönnek. A bűn
bocsánat már meg van szerezve mindenkinek. Nekem is, neked 
is. De hogy aztán a bűnbocsánat megbékéltető, üdvöt adó birto
kába lépsz-e, az azon múlik, hogy a bélpoklos, a kapernaumi szá
zados hitével tudsz-e Krisztus elé állni s tőle kérni, várni a gyó
gyulást, a szabadulást: a bűnbocsánatot.

Kiss István
vallástanár.

Szeressétek még ellenségeiteket is.
Vízkereszt utáni 3. vasárnapra. Délután.

Rom. 12, 17— 21.
I. A biblia csaknem minden lapján ott van a békességre való 

intés. Egyszer arra hív fel, békélj meg Isteneddel. Máskor meg 
keresd a lelked békességét. Megint máshelyt, mint most itt a 
szentigénkben, arra kér, ápold a felebarátaiddal való békességet.

Az újszövetség a szeretet vallása. S ennek a szeretetnek 
egyik legdrágább kivirágzása a békesség. Jézusról a bibliánk úgy 
szól, mint a békesség fejedelméről, kinek születését úgy jelentik 
az angyalok: békesség a földön s az emberekhez jóakarat. Jézus 
boldogoknak, Istenfiainak nevezi a békességre igyekezőket. A bé
kességet, megbékélést fölébe helyezi az Istennek bemutatott áldo
zatoknak. Tanítványainak, híveinek a békesség hirdetését, ápo
lását köti a lelkűkre,



Azért Testvérem, ha iehetségés, amennyiben fajtad áll, min
den emberrel élj békességben. Hozz áldozatokat is, könnyű szív
vel, csakhogy a békességet megőrizhessed. Egy tenyérnyi kis 
békesség többet ér, mint aranypénz zacskószámra.

Különös azért, hogy az apostol a békesség fenntartását még 
sem kívánja mindenáron. Azt mondja: ha lehetséges. Mert bizony 
vannak esetek, mikor a jó  keresztyén bármily drágának tartja is 
a békességet, nem szolgálhatja. Nem szolgálhatja, ha az hitével, 
meggyőződésével való megalkuvást jelent. Nem munkálhatja az 
emberekkel való békességet, ha az Istennel vagy saját leikével 
való háborúságba kerülne. Jézus a békesség fejedelme volt, de 
ő maga mondta, hogy azok közé, kik nem az Isten útján járnak, 
kik között a bűn uralkodik, nem békességet, hanem fegyvert 
hozott. (Hitehagyás, reverzális.)

II. De még ezentúl is kettőn áll a békesség. Sokszor hiába 
minden jóigyekezet, ha a másikban a visszavonás lelke munkál. 
Elháríthatatlanul előáll a háborúság.

Ti még ilyenkor is senkinek gonoszért gonosszal ne fizesse
tek, magatokért bosszút ne álljatok. Ha a békességet nem sike
rült megtartani, tartsátok meg a békességes tűrést. Nem azért 
vagyunk mi keresztyének, hogy mindenki a maga képére és ha
sonlatosságára tudjon formálni bennünket, hanem, hogy mind
jobban hasonlítsunk a Jézus Krisztushoz, ki szidalmaztatván, vi
szont nem szidalmazott, hanem arra bízta, aki igazán ítél. Nézd 
csak, annyi megnemértés, megaláztatás, szidalom és gúny után 
is, ott a keresztfán, gyilkosaira nem átkot szór, szánalommal néz 
le rájuk s maga kér számukra bocsánatot.

III. De ne csak ne engedd magad legyőzni a gonosztól, ha
nem inkább a gonoszt jóval győzd meg. Az Ür Jézus ama meg
hagyásának visszhangja ez, mit a hegyi beszédben fektetett le: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, kik titeket átkoz
nak, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek és imádkozza
tok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek.

Nem elég tehát a békességre való igyekezet és nem elég a 
békességes tűrés sem. Az apostol intelme, Jézus parancsa sokkal 
többet kíván annál, hogy uralkodjam indulataimon és a bánta- 
lomra ne sújtsak vissza bántalommal. Ez azt jelenti, hogy test
véri jóakaratot kell éreznem minden embertársam iránt, ha még 
oly rossz testvérnek bizonyul is. És ezt a szeretetet nem csak érez
nem kell, de kifejezésre is kell juttatnom.

Aki pedig azt mondja erre, hogy az ily parancsolat túllépi 
az emberi teljesítőképesség határát, hogy ez a követelés elfogad
hatatlan, mert meghaladja az emberi erőt, mondjuk csak meg 
őszintén úgy, ahogy van, annak igaza van. Csakhogy az ilyen 
ember egy másik, de igen nagy tévedésben van. Ez a tévedése 
az, hogy azt hiszi: a keresztyénnek arra kell törni, ami az ő ere
jétől kitelik. Pedig a keresztyén épp az az ember, ki erején felül 
való dolgokra törekszik és ezzel mégsem elérhetetlen álomképe-
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két hajszol, mert neki a maga erején túl az Isten erői is rendel
kezésre állnak és ő ezt igénybe is veszi.

Isten az ő erejét a Jézus Krisztusban a vele való közösség
ben kínálja fel nekünk. Isten a szeretet s az ő ereje a szeretetnek 
ereje. Ez az erő, mely az embert mindenre képessé teszi, még 
arra is, hogy a maga személyét s érdekét a másé mögé helyezze, 
hogy áldozatot hozzon, hogy a rosszat jóval viszonozza. Ez a 
szeretet fűti Pál apostolt és mondat vele ily lelkes, de a tények
nek megfelelő szavakat: Mindenre van erőm a Jézus Krisztus 
által. Ez a szeretet munkál általa oly cselekedeteket, melyekre 
ha nézünk, a meggyőződés hangján mondjuk, ez pedig semmiké
ben sem emberi erőtől származik.

Kiss István 
vallástanár.

Tengerek Ura!
Vízkereszt utáni 4. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 8, 23—27.
A mai evangéliumi szent igék Jézus Krisztus hatalmának 

egyik megnyilvánulását mondják el nekünk. Az írásban több 
alkalommal tengernek nevezett Genezáret taván, a felkorbácsolt 
hullámokon végveszélybe jutott tanítványok felköltik az alvó 
Jézust mondva: Ments meg Uram minket, elveszünk! Kérésük 
meghallgattatásra talál. Jézus megdorgálja a szelet, a vizeket; 
szavára elnémul a vihar, elcsitul a szél és csend lesz. Az emberek 
pedig istenítéssel vegyes félelemmel kérdezik: Kicsoda ez, hogy 
mind a szelek, mind a tenger engednek neki?

Mi már tudjuk, hogy kicsoda ez a tengert és szeleket dor
gáló Jézus!

Mi már tudjuk, hogy honnan volt hatalma tenger és szél 
felett!

Mi már tudjuk, hogy miért szolgálta őt még a természet 
ereje is!

Az, aki a szeleket és a tengert megdorgálta: Istennek Fia 
volt, akinek Isten minden hatalmat oda adott égen és földön!

Nagyon időszerű a Jézus hatalmának, a tenger megfékezé
sének történetét feleleveníteni. A mi életünket is sokszor nevezik 
tengeren-járásnak. Az élet tengerén haladunk két rév között. 
Születésünk percében indultunk el arról a partról, mely talán 
már gyermekkorunk gondtalan életének aranyködében egyre 
szépülve hanyatlik a látóhatár alá; a másik part előttünk van a 
jövő titkos homályában s a ránk derülő napok egyre hozzák a 
gondokat, a próbákat, bajokat!

Az út, viharos út! Ügy hiszem, nincsen ember, akit ne pró
bálna meg! Ennek az útnak minden békessége, biztonsága, bol
dogsága és a révbe érkezés áldása attól függ, hogy kinek adjuk 
oda hitünket, bizalmunkat és kiben reménykedünk.
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A mai evangélium azt üzeni nekünk, akik igen viharos élet
szakaszhoz érkeztünk, hogy minden hitünk, minden bizalmunk 
és reménykedésünk a Tengerek Uráé legyen! Aki ott és akkor 
tekintetével és szavával lecsendesítette a hullámokat, elnémította 
a viharok szavát és a pusztulástól megmentette a tanítványok 
életét, az ma is Ür és ma is hatalom! Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz! Azokban a viharokban és próbákban, 
amelyek a mi életünket talán olykor egészen a végveszély felé 
sodorták, a Jézus Krisztus az az úr, ma is ő  az az úr, aki csendet 
tud teremteni és békességet és nyugalmat ád megviselt éle
tünknek.

A Jézus Krisztus megment téged minden veszedelemben! 
Szeretném ezt néked evangélikus keresztyén Testvér az élet há
rom vonatkozásában bebizonyítani.

I. Ha a bűn tengere csüggeszt, higyj a Tenger Urában. 
Körülöttünk hullámzik a bűn! Életünknek elvesztésére, boldog
ságunk megrablására tör! A Sátán állandóan készenlétben áll, 
hogy a bűn szennyes hullámaival elpusztítson minden hitet, meg
ingasson minden bástyát, lerontson minden tisztaságot. A bűn 
tengerének egyetemes támadását ki nem érezte még meg? Olyan 
az, mint a tengernek árja, megkeres minden rést és beszivárog 
a csak pillanatra szabadon hagyott gátakon át. Csak néhány pél
dát keressünk az életből: Vájjon nem tapasztaltuk a közelmúlt
ban is, hogy az Igazság bekötött szemekkel jár a világban. 
Ez azonban nem a pártatlanság, de a gyengeség és fegyvertelen- 
ség jele! Megint igaz volt, hogy az igazság annyit ér, amennyi 
szurony áll mögötte! Az igazságnak megtapasztalt veresége mi
lyen sok ember lelkében ingatta meg a hitet az igazság és becsü
let győzelmében, az értük való kiállás értelmében. Hogy a bűn 
tengerének rendszeres hullámcsapásai hogyan gyöngítik fiatal
ságunk ellenállását, hogyan csapnak be a családi életek tiszta ha
jóiba és Istenhez való hűségünk, hitünk és bizodalmunk mennyire 
meginoghat a folytonos támadás alatt, annak szemléltetését a 
hallgatóságra bízom.

Igaztalanok volnánk, ha csak a kínt hullámzó bűnről emlé
keznénk. Aki őszinte önmagához, az elmondhatja, hogy vájjon 
a bűn csak kívülről ismert támadó-e? Vagy igaza van az ágostai 
hivallásnak, mikor azt mondja: „minden természetes módon szü
letett ember bűnnel születik!" — Ha őszinték vagyunk, akkor 
még azt is meg kell vallanunk, hogy ez a belső ellenség nem is 
egykönnyen győzhető le! Szívünk néha olyan mélységeket tár 
fel, hogy magunk is megrettenve kérdezzük: honnan ezek a vá
gyak és ezek a hajlandóságok?!

A bűnnek ez a támadása, milyen sokszor lemondóvá tesz. 
Úgy sem lehet ezen az állapoton segíteni. Míg ember lesz, addig 
mindig ilyen lesz az élet.

Testvérek! A Krisztus ura a bűn életeket pusztító tengeré
nek! Nekünk szabad a Krisztus bűnt pusztító, bűnt csendesítő 
hatalmában hinni! Nekünk szabad abban hinni, hogy nem a bűné
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az utolsó szó á világban, hanem a kegyelemé! Nem a Sátáné, de 
az Istené! Krisztus ma is le tudja csendesíteni a bűn hatalma alatt 
nyögő lelkiismereteket és a békesség csendjét adja annak, aki 
hozzá fordul! Krisztus kint és bent ura a bűnnek! Nem csak maga 
győzte le, de hatalmat ad nekünk is, hogy Isten gyermekei lehes
sünk!, hogy ne minket győzzön meg a gonosz, de a gonoszát mi 
győzzük meg jóval! S ha el is szenvedünk vereségeket, a Krisz
tusban való hitünk mindig a békesség csendjét borítja rá bűn
bánó életünkre.

II. Krisztus ura a gond viharainak is!
Milyen sok magyar falun süvít most végig a tél gondjainak 

szele. Milyen hatalmas erővel tudja megrázni kis földművesek, 
földmunkások apró ablakait. Nincsen csak itt közöttünk is olyan 
család, amelynek hajóján be-becsap a nélkülözésnek és gondnak 
hitetrabló hulláma? — De ott, ahol minden olyan fényesnek, ren
dezettnek és gondtalannak látszik, ott nem ül-e sokakkal egy- 
asztalnál a lelketpusztító: gond! — Az ember lelke áldozatul esik 
a megújjuló gondoknak, fásulttá, lemondóvá és érzéktelenné vá
lik. Gonddal kelni és gonddal feküdni nem kis dolog; a lélek 
szava, éhsége is elcsitul a „mit együnk és mivel ruhászkodjunk“ 
napról-napra megújjuló ostroma alatt!

Nem szabad, hogy a lélek szava, a lélek bizalma elhaljon! 
A Krisztus ura a gondok viharainak is! Krisztus nemcsak a lelki 
csendességet, de a testi megelégedést is elhozza! „Minden gon
dotokat őreá vessétek . . . “, nem csupán a lelkiekre áll, első sor
ban a testiekre! A Krisztusnak arra is van hatalma, ma is van arra 
hatalma, hogy gondokat tüntessen el és békességet hozzon a 
benne bízók szívébe! Krisztus, a Tengerek Ura, van annyira ha
talmas, hogy a kövekből nem csak fiakat, de kenyereket is tud 
csinálni. Aki benne bízik, nem szégyenül meg! Krisztus az anya
giak felett is úr!

Gondoljunk itt csak a nagytarcsai evangélikus népfőisko
lára. Néhány ember vállalkozása volt, hogy a mi földmíves 
ifjaink lelkét műveljék és őket egyházunk derék, hívő tagjaivá 
neveljék. Semmiből indult s ma — két házban folyik a munka s 
ha gondok szele keringeti is, van, aki megoltalmazza, a Tenge
rek Ura!

Ne aggodalmaskodjunk azért! Nem veszünk el! A kishitűség 
ne legyen velünk egy fedél alatt; bizalmat a Krisztusnak, ő  tel
jesíti kérésünket! Hatalma van hozzá!!

III. Mindnyájunk élethajóját megcsapja egyszer az enyészet 
szele! Krisztus Ür az enyészet szele felett is. Az, aki belé veti re
ménységét, nem sülyed el ott, ahol életek indulnak el az ítélet 
felé! Akik a beléje vetett reménységben érnek „révbe“, azok 
csak „elaludtak!11 Nem örök enyészetre, örök halálra, örök kár
hozatra, de feltámadásra! A finn evangélikusok egyik legszebb 
templomának, a tamperei dómnak oltárfreskója a feltámadást 
örökíti meg. Egyenként jönnek elő a halottak megnyílt sírjuk
ból. Ki mezítelenül, ki fehér ruhában. A fehér ruhások azok, akik
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hittek és remélték a feltámadást, elindulnak az élet felél Krisz
tus az ő uruk! — Ott, ahol már nem ment meg senki és békessé
get nem ád semmilyen tudomány, ott is csend lehet!, a Krisztus 
hatalmában bízó léleknek belső csendje, aki tudja, hogy Krisz
tusnak olyan nagy a hatalma, hogy még az enyészetnek sem 
adja át azt, aki neki adta magát! Ne félj te kicsiny hitű: én va
gyok a feltámadás és az élet!

Testvér! Kinek hajója az életnek sokszor zajló, elnyeléssel 
fenyegető tengerén halad, hitedet, bizalmadat, reménységedet az 
a Krisztus kéri, aki ma is olyan hatalmas, mint volt ott, ahol meg
csendesedett a vihar és tükörré lett a hullám szántotta tenger, 
ahol megszégyenült a kishitűség és csodálkozássá lett a félelem. 
Az a Krisztus kéri a hited, bizalmad, reményed, aki ma is olyan 
hatalmas, hogy ereje és kegyelme bűnök jármába fogott embere
ket újjá teremt, gondokba temetkezetteket felemel és a „rév“ 
felé közeledőknek biztos reményt ád. Tengerek Ura Ő! Te pedig 
légy hívő, bizakodó és reménylő gyermeke.

Kósa Pál
rákoskeresztúri lelkész.

A kifizetetlen tartozás . . .
Vízkereszt utáni 4. vasárnapra. Délután.

Róm. 13, 8— 13.

Kevés olyan ember lehet, aki szereti az adósságot s még- 
kevesebb, aki szereti, ha az adósság gondja sokáig terheli. Sok
kal szívesebben hajtjuk álomra a fejünket, ha a telekkönyvi „C“ 
lapon semmilyen terhelő bejegyzés nincsen. Becsületes ember 
igyekszik is adósságának letörlesztésére.

Az apostol kimondja azt a csodálatos mondatot, hogy mi 
mindnyájan az adós viszonyában élünk felebarátainkkal szemben. 
Szeretettel tartozunk! Minden más adósságot ki lehet fizetni, le 
lehet törleszteni, lehet töröltetni, csak a szeretettel-tartozás ma
rad rováson életünk utolsó percéig. Mikor már mindent szétosz
tottunk s minden számlánkat kifizettünk, akkor is tartozunk a 
felebarátnak szeretettel!

Ez a szeretet a maga tartalmát a törvényben találja meg. 
Nem úgy értendő tehát, ahogyan mi frázisképpen sokszor hall
juk. Szeretettel vagyok eltelve a világ iránt. Szívem csupa szere
tet mindenkivel szemben. Ez a szeretet határozott! A törvényt 
tekinthetjük úgy, mint isteni magyarázatot a szeretet parancsa 
mellé. Szeretettel adózni a felebarátnak azt jelenti: nem gázolok 
bele a becsületébe s hozzátartozóját hűtlenségre nem csábítom; 
felebarátom testében kárt, vagy sérelmet nem okozok, tulajdonát 
sem az igazság színe alatt, sem egyéb álnoksággal el nem idege
níteni, őt hazugságba nem keverem, nem kívánom semmijét, ami 
az övé! Még ennél is többet jelent a szeretet! Tevőleges viszony



a szeretet. Nemcsak a rosszat nem akarja, de jó t akar! Akarja 
a jó t másnak, ugyanúgy, ahogyan magának! Mikor az apostol 
szeretetről szól, akkor teljesen a jézusi értelmét látja maga 
előtt, a nagy parancsolatot: Szeresd felebarátodat, mint ön
magadat!

Ha valaki így tudná betölteni a törvényt, akkor annak nem 
volna többé törvény! Törvényre csak addig van szükség, míg 
szabályozni kell az emberek között az életviszonyt. Ha mi szere- 
tetben egyek vagyunk felebarátainkkal a Krisztusban, akkor be
töltöttük a törvényt! Már csak a szeretet viszonya él közöttünk!

Ki mer kiállani azzal az állítással, hogy már szeretet-tarto- 
zását is kifizette! Az élet holnap új számlákat nyújt be és az a 
tartozás, amely évek alatt talán észrevétlenül gyűlt fel, újabb 
teherrel szaporodik.

A szeretettel tartozás kifizetetlen tartozás. Kérjünk védett
séget attól, aki a tartozást egyedül engedheti el, aki a szeretetét 
és készségét azzal mutatta meg, hogy Fiát adta érettünk! A kifi
zetetlen tartozás csak úgy szűnik meg, ha egy kéz eltörli. Ez a 
kéz a — kegyelem.

Kósa Pál
rákoskeresztúri lelkész.

Törvények, rendeletek, 
elvi jelentőségű határozatok.

Közli: Vértesi Zoltán.

2939— 1938 M. E. r. Közhatóságok, közintézmények épületein és helyi
ségeiben, a magyar állam címerét és az egyágú egyszerű kereszten, mint 
a magyar keresztyénség egyetemes jelképén felül csak a törvényhatóság, 
város, község, intézet, iskola, üzem címerét (jelvényét) szabad kifüggesz
teni. E szakasz rendelkezése nem vonatkozik az egyházi és hitfelekezeti 
hatóságokra és azok intézményeire, melyek épületeiken, helyiségeikben 
saját jelvényeiket és jelképeiket (Megváltót, kereszten ábrázoló feszületet, 
kettős kereszt, kehely, Luther rózsa) minden korlátozás nélkül használ
hatják. 1 i

37.000—1938 B. M. r. A tűzharcos megjelölés anyakönyvi bejegyzé
séről szóló rendelet módosítása és kiegészítése.

3400—1938 M. E. Az egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezések 
ellen vétő köztisztviselők s egyéb alkalmazottak fegyelmi felelősségre 
vonása.

91.400—1938 F. M. r. A méz forgalmában állami ellenőrzőjegy alkal
mazásának és használatának szabályzata.

63.100—1938 V. K. M. A tanítóknak a választási névjegyzék össze
állításánál leendő igénybevétele.

13.801— 1938 H. M. eln. A sebesültek érme igényjogosultságinak utó
lagos elismerése.

27U11—1938 B. M. Óvodáknak más célra átengedése csak a tiszti 
főorvos előzetes engedélyével történhetik s tisztán kifestve adandók vissza.

4950—1938 M. E. sz. Időszaki lapok, újságok, híreket közvetítő egyéb 
vállalkozások engedélyezése.
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116.012—1938 B. M. külföldre csoportos utazások szabályozásának ki
egészítése.

86.500— 1938 B. M. Községekben és körjegyzőségekben a szociális fel
adatok ellátására községi kisegítők alkalmazása.

208.544— 1938 B. M. A jövőben esedékes gyermektartásdíjak behajtása.
5280—1938 M. E. Idegen állam lobogójának kitűzése 2—5. §-okban 

felsorolt kivételektől eltekintve (idegen konzulátus, államfő megjelenése) 
tilos.

274.400—1938 B. M. Az ovodai és napközi otthonokban ovodai ünnepé
lyek és kiállítások rendezése. (Belügyi Közlöny 1938, 41. sz.)

A házasulók, a házasságkötés előtt, a gyermekek vallására vonatkozó 
megegyezést visszavonhatják s megváltoztathatják. Ha a házasulók a meg
egyezés után, de a házasságkötés előtt egyvallásuakká válnak, vagy, ha 
a megegyezésben megállapított vallás a házasságkötéskor már egyik há- 
zasulónak sem képezi vallását, a megegyezés erejét veszti. Ha gyermekek 
vallására nézve egyezségre lépett felek házassága bíróilag felbontódik, az 
ennek folytán érvényét vesztett megegyezés később akkor sem éled fel, ha 
a felek újra házasságot kötnek egymással. (Községi Közlöny 1938 28. sz.)

37.944—1938 V. K. M. A népiskola I. osztályába csak oly növendék 
vehető fel, ki a hatodik életévét annak az évnek szeptember 15-ig betölti.

Népiskolai tanítók lakáspénzére vonatkozó intézkedés 9.800—1932 M. 
E. sz. a., Rendeletek tára 1050 oldalon s a Budapesti Közlöny 1932 decem
beri számában található.

Tanítóválasztás, helyettes v. segédtanerő alkalmazása a V. K. M. 
69.030—1934 sz. a. körrendeleté szerint történhetik. Lásd továbbá a V. 
K. M. 69.870— 1933 VI. sz. rendeletét.


