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P a p o k  a  F őpap előtt.
Királyi követségben.

Mondjátok meg a Sión leányának: Imé a te 
Királyod jő néked. (Máté 21, 5.)

Nagyszerű hivatás: az ádventi Király követének lenni, hirdetni a Sion 
leányának, a Krisztus anyaszentegyházában kicsinynek, nagynak: Íme a te 
Krisztusod jő néked! Nincs ennél szebb hivatás a földön. És nekünk lelké
szeknek ez a hivatás ju tott osztályrészül.

Nem különleges jelek és csodák között történő elhivatásról van szó. 
Döntően azon fordul meg minden, hogy h i g y j ü n k  a Jézus Krisztusban, 
higyjünk úgy, mint akárki más emberfia, akinek lelke mélyén eleven vissz
hangot keltett az evangéliom. Ha h í v ő  l é l e k k e l  végezzük teológiai 
tanulmányainkat és fogadjuk az egyháztól a felavató megbízási, akkor 
nem kételkedhetünk abban, hogy Krisztus maga hívott el és avatott ben
nünket az Ő követeivé. Ellenben e nélkül a Krisztusban való eleven hit 
nélkül sem teológiai tanulmány nem ér semmit, sem az egyházi avatásnak 
nincs meg a belső érvényessége. De akkor jaj nekünk, mert sorsunk Máté 
ev. 6, 21—23. verseiben van megírva. Akkor átokká válik rajtunk a leg
szebb hivatás.

Valóban legszebb hivatás azt mondani embertársainknak: az Ür Jézus 
Krisztus, az én Megváltóm és Királyom követségében jövök, örömhírt 
hozok, nagy örömhírt: Ő tehozzád is el akar jönni, veled is akar találkozni, 
téged is akar boldogítani életben, halálban és bevonni az Ö híveinek sere
gébe, akik mind az Ő nevét áldják, mert Isten a Jézus Krisztusban meg
békéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és 
reánk bízta a békéltetésnek igéjét; Krisztusért járván tehát követségben, 
mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Isten
nel! II. Kor. 5, 19—20.

Ádventi Király követségében járni — a legszebb hivatás, igen, de 
talán sohasem volt olyan nehéz, mint a mai világban, melyre betűszerint 
ráillik a második Zsoltár első három versének apokaliptikus jellemzése. 
És ha a bűnös, hitetlen világ így háborog Isten és az Ö Felkentje ellen, 
mit várhatnak akkor az ádventi Király követei? Nem környékezi meg őket 
az a kétségbeejtő gondolat, hogy veszett ügyért harcolnak? Hol az a 
győzelmes Király, aki megvédi és diadalra vezeti az ő népét?

Egy látomással felelek, ha gyarló szavam nem tudja is úgy leírni, 
amint lelki szemem előtt lebeg. A népek háborgó tengere és az emberi 
nyomorúság fekete hullámai fölött egy fényalakot látok, glóriás fején 
tövis korona, sebhelyes kezében kenyér és pohár, ajkáról szelíden, halkan, 
mégis az egész világon hallhatóan hangzik a hívó szó: Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyu- 
gosztlak titeket. Millió és millió kéz nyúl esengve feléje minden népek 
közül, az egész világon, az egymással ellenséges táborokból is. Aki az Ő 
kezét megfogja, az nem merül el a hullámok között. Aki hittel bizodalom- 
mal fordul hozzá, akár itthon, akár a harctéren, akár a menekülés csüg- 
gesztő útjain, bármely nyelven hívja is Őt segítségül, nála meghallgatást, 
vigasztalást, erőt, nyugalmat, békességet talál. — Nem kell mondanom, ki 
az a fényalak. Krisztus él, Krisztus gyógyít, vigasztal, lelkeket ment. Krisz
tus győz, a háború közepette is győz, győz akkor is, ha látszólag veresé
get szenved, amint a keresztfán, amikor a legnagyobb vereséget szenvedte, 
mert a mi bűneink veresége volt Ő rajta, éppen ott és akkor aratta a 
legnagyobb diadalt, ellenségeiért, a bűnös világért imádkozva, érettünk, 
megváltásunkért vérét ontva, é letét áldozva.

Christus non vinceret, si suos vinci pateretur — Krisztus nem győzne, 
ha Övéit legyőzni engedné — mondja Melanchton. Azért nem csüggedünk, 
hanem rendületlen hűséggel teljesítjük hivatásunkat az ádventi Király kö 
vetségében. És ha hűségünkért vértanuságot kellene szenvednünk, —  akkor 
is az övé a diadal. D. Dr. Prőhle Károly.
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A  dolgozó szobában.
Gerok Károly védelmére.

A Lelkipásztor október havi száma közölte Pálfi Miklós cikkét: „A 
magyar evangélikus theológiai irodalom megújhodása" címen. Elolvastam, 
•ló néhány mondatát meg is kérdőjeleztem. Talán mások is megtették ezt. 
Én a cikknek egyik félmondatát nem hagyhatom szó nélkül. Szól pedig ez 
a félmondat így: „a legtöbben (már t. i. a magyarországi lelkészek) Gerock 
vizenyős és émelygős prédikációiból,táplálkoztak."

Fiatal koromban egy atyai jó barátom azt a tanácsot adta. hogy 
egyéb szükséges tanulmányaim mellett naponta olvassak el egy jó prédi
kációt, egy szép költeményt s valami tartalmas szépirodalmi munkából egy 
szakaszt. Ha ezt a jó tanácsot nem is tudtam naponta követni, mégis el
mondhatom, hogy közel félszázados papi szolgálatom alatt jó néhány szép 
könyvet, verset és prédikációt olvastam és „táplálkoztam belőle". Gerok- 
nak prédikációiból és költeményeiből is sokat olvastam, de egyiket sem 
találtam „vizenyősnek és émelygősnek". Nem hiszem, hogy az el nem olva
sottak között is akadna csak egy is, amelyikre Pálfi Miklós kemény k r i
tikája ráillenék. Sőt azt vagyok kénytelen feltenni, hogy Pálfi Miklós talán 
egyetlen egy Gerok-féle prédikációt sem olvasott el komoly elmélyedéssel, 
hanem csak úgy felületesen, mint ahogy egyesek az újságot olvassák — 
beretválkozás közben — Így  azután nem figyelte meg Pálfi Miklós azt 
sem, hogy Gerok a nevét nem ck-val, hanem egyszerűen k-val írta. S kör.y- 
nyelmű ítéletet mondott olyan prédikátor felett, akit nemcsak a német
országi, hanem az egész világ evangélikusai az első prédikátorok közé 
sorolnak.

Szupplikáns koromban sok magyar papiakban megfordultam. Gerok 
prédikációs kötetét — legalább egyet — mindenütt ott találtam. Egyik 
soproni papelődöm: Zábrák Dénes kiadott két kötet prédikációt, amelyen 
erősen megérzik Gerok jó hatása. Évekkel ezelőtt elolvastam Ravasz László 
„A gyülekezeti igehirdetés elmélete" c. könyvét. Mint minden jó könyvből, 
ebből is jegyzeteket készítettem magamnak. Gerokra vonatkozólag ebből 
a könyvből a következőket jegyeztem ki magamnak: „Gerok Károly 
(1815— 1890) Németország legolvasottabb igehirdetője, kinek gazdag fan
táziá ja , mély kedélye, nőies, sőt néhol rokokó poézise és ragyogó, dalla
mos stílusa a német szentimentalizmusnak és az előkelő világ művészi 
ízlésének annyira megfelel. . .  Nagy volt a hatása, mert a szerző egyéni
sége állott minden szó mögött a maga belső harmóniájával, mély hitével 
és mindenek felett művészetével. Űjra egy bizonyíték arra, hogy isten a 
művészi tehetséggel is azt akarja, amit minden más ajándékával: hogy t. i. 
éljünk vele."' Néhai szentantalfai Nagy Lajos poéta-papunk Gerok versei
ből többet lefordított s ezek egyike-másika a Dunántúli Énekeskönyvben 
is (lásd 307., 567., 571. számok) megtalálható. Pedig az itt felsoroltaknak 
magyarságát talán Pálfi sem vonja kétségbe.

Csodálkozom azon, hogy Pálfi Miklós évekre menő németországi ta 
nulmány útja után ilyen kedvezőtlen ítéletet mond arról a Gerokrói, aki 
kiváló végzettség után, három évig Stuttgartban segédlelkész volt, majd 
a tübingeni Stiftben három évig segédtanár, azután böblingeni rendes lel
kész s aki miután a heidelbergi akadémián neki felkínált tanári állást nem 
fogadta el, Stuttgartba került s ott 41 évig szolgált különféle paróchiák- 
ban, belmissziói munkakörökben, előkelő vezető állásokban. Drezdába, a 
majnai Frankfurtba hívták, de hű maradt szűkebb hazájához, Württem- 
berghez, ahol édesatyja s két nagyatyja működött.

Nagyon szerény ember volt Gerok Károly. Nem kereste a dicsőséget, 
ámde az nyomon követte, mint az embert nyomon követi a saját árnyéka, 
amely elől pedig fut. Mikor a wormsi Luther emlékművet leleplezték, 
Gerokot hívták meg ünnepi szónoknak. Ugyancsak őt hívták ünnepi szó
noknak, mikor a lützeni  svéd kőnél Gusztáv Adolf halálának 250 éves év-
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fordulójáról ünnepélyes keretek közt megemlékeztek. Ismételten prédikál 
Gusztáv Adolf Egyleti nagygyűléseken s más hasonló nagy ünnepeken. 
A tübingeni egyetem díszdoktorrá avatja, királya udvari lelkészi címmel 
és szolgálattal tüntette ki. Hívei gyönyörű emléket állítottak neki a s tu t t
garti szép temetőben s márványszobrot utolsó szolgálati helyének — a 
Stiftkirche — közvetlen közelében. A legszebb emléket azonban önmaga 
állította fel magának ezrekre menő hívei szívében. Tübingeni diák korom
ban teológus és nem teológus barátaim rajongással beszéltek a néhány 
évvel azelőtt elköltözött Gerokról s mikor 1930-ban a stu ttgarti  Gusztáv 
Adolf Egylet főülésén részt vettem, vendéglátó háziasszonyom, egy ősz- 
ha.iú matrójia Gerok egykori konfirmandusa nem győzött eleget beszélni 
valamikori papjának finom lelkipásztori működéséről. S hogy milyen ki
egyensúlyozott, végtelen kedves ember volt Gerok Károly, arról egyik 
fiatalabb lelkésztestvérünk dr. Schulek Tibor — aki tudtommal anyai ágon 
leszármazottja a jeles papköltőnek — bizonyára el tudna egyet mást mon
dani. Tizennégy hatalmas kötet prédikáció hirdeti Németországban s 
annak határain túl Gerok kiváló prédikátori munkáját. 1857-ben jelentek 
meg első költeményei „Palmblátter" cím alatt. Ez a könyv száz kiadást 
ért meg. Sok százezer példányban terjedt el mindenütt a nagy világban. 
Ezt követte még 5 más verses kötet, amelyeknek tartalmát nagyrészt a 
Bibliából merítette. Nem én vagyok hivatva arra, hogy Gerokot, a nagy 
prédikátort s az ő minden tekintetben elsőrendű prédikációit, amelyeken 
a koronás király s a szegény koldus egyaránt épült, homiletikailag ér té
keljem. Annyit azonban én is megállapítok, hogy Gerok inkább evangé- 
liomot hirdetett s nem törvényt prédikált. S ez a helyes. Ha a szántóvető 
ember még annyiszor is felszántja földjét s még oly buzgón irtja is a 
konkolyt s a gazt, az a föld nem terem addig, míg búzát nem vetnek bele. 
Ha Mózes tudott  volna segíteni a világon, nem lett volna szükség Krisz
tusra. Ha még oly keményen korholjuk is a bűnt, az magában véve még 
nem segít. Az ember megszokja a korholást, éppúgy, mint a molnár a 
malom zúgását. Az örökös korholás inkább megkeményíti, mint meglá
gyítja az ember szívét. Ezért mondja az Ür Isten: „Vigasztaljátok, vigasz
taljátok az én népemet. Szóljatok Jeruzsálemnek kedve szerint valókat és 
hirdessétek neki, hogy eltölt az ő rendelt ideje, hogy megbocsáttatott az 
6 bűne: hogy kétképen való jutalmat is elvett az Űr kezéből minden ő 
bűneiért." (Ézs. 40, 1—2.) Ezt tette Gerok prédikációiban és ezzel nyerte 
meg a híveket Krisztus számára. Ezért csak arra kérem Pálfi Miklóst s 
mindazokat, akik vele egy síkon mozognak, ne akarják letépni a mind
végig hű és lelkiismeretes prédikátor fejéről azt a koszorút, amelyet hívei
nek, tisztelőinek százezrei illesztettek fejére. Mikor Gerok első prédiká- 
ciós kötete megjelent, előszavában a szerző a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel szólt mindazokról a mesterekről, akik előtte élőszóval és írás
ban szolgálták egyházunkat. Ajánlom Pálfi Miklósnak és társainak, hogy 
mikor majd^ kiadják „vizenyős- és émelygésmentes11 prédikációiknak első 
kötetet, olvassák el előbb Geroknak ezt az előszavát és ne mondjanak 
olyan könnyen odavetett, kormos ítéletet, még a magyarországi evangé
likus lelkészek szakfolyóiratában sem! Ziermann Lajos.

Jegyzetek
az 1044/45. évi dunántúli igehirdetési alapigékhez.

Egyházfőhatósági rendelkezésre össze kellett állítanom a most kez
dődő egyházi évre, a dunántúli egyházkerületben ajánlott vasárnap dél
előtti igehirdetési textusokat.*) A munkálat közben felvetődő szempontok
ból, megoldatlan problémákból, kapott látásokból kerüljön néhány a Lelki- 
pásztor hasábjaira, Hiszen az egyházi esztendő megelevenítése csak közös 
munka eredménye lehet.

*) A táblázatot a dunántúli lelkészek megkapták, egyébként igényel
hető a dunántúli püspöki hivataltól, Győr. Megjelent a Harangszó 1944. 
december 3. számában.
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A sorozat alapelgondolása az, hogy minden egyes vasár- és ünnep
nap főistentiszteletének textus-választását meghatározza az egyházi esz
tendő. Talán lesz még rá alkalom, hogy egyszer külön cikkben foglalkoz
zunk az egyházi év kijegecesítésének kérdésével, most csak a textussoro
zat összeállításának szempontjai álljanak itt röviden.

Oltári szentleckéül vagy az óegyházi evangéliumot vagy az óegyházi 
epistolát vettük a szerint, hogy melyik adja meg az illető vasár- vagy 
ünnepnap jellegét. (Nagyon ritka eset, hogy 'az óegyházi evangélium és 
epistola centrális tartalmában egyezik, a „liturgikus egység-1 a kettő kö
zött legtöbbször erőltetetten állítható fel.) Nem vitás ugyanis, hogy az 
egyházi esztendő részleteiben való meghatározásánál az óegyházi perikó- 
pák lehetnek csak döntőek.

A szószéki alapigét a napnak —• az óegyházi perikópa révén néhol 
határozottabban, néhol bizonytalanul — megállapítható „témájához-- vá
lasztottuk, a Bibliának legtöbbször az ismert perikóparendekben fel nem 
használt szakaszaiból, hiszen az előírás éppen az volt, hogy .ebben az 
évben ismét ne kössük egyetlen perikóparendhez sem az igehirdetéseket. 
Természetesen, ahol a meglevő perikóparendek mellőzése káros következ
ménnyel járt volna (pl. csak jóval vérszegényebb textus kínálkozott hirte
len arra a napra, vagy kevésbbé találó a nap jellegéhez), vettünk kivétel
képpen igehirdetési textust az óegyházi és eisenachi perikóparendből is. 
Az igehirdetési textusok az ószövetségből és újszövetségből, evangéliu
mokból és epistolákból vegyesen vannak. Hiszen a cél a nap jellegének 
kifejezése s ugyanakkor a Szentírás gazdagságának minél teljesebb ki
aknázása. Természetes, hogy aránylag legkevesebb alapige van az evangé
liumokból, mert ezek vannak legteljesebben feldolgozva a meglevő peri
kóparendekben. Ahol lehetett, evangéliumi oltári szentige mellett „epistola11 
szerepel igehirdetési alapigéül és fordítva, de ezt a szempontot nem lehe
tett mindig mereven alkalmazni.

A vasár- és ünnepnapok „témájának-- megállapításánál figyelemmel 
voltunk az egyházi esztendőt az óegyházi perikópák alapján rendezni 
törekvő liturgikus kísérletekre. De éppen az e téren felbukkanó tárgyi 
nehézségek alázatos tudatában nem akarunk a „témák1- közlésével mást, 
mint megadni igehirdetési alapigénk kiválasztási szempontját, továbbá 
az oltári és szószéki igénk „liturgikus egységét1-, s parányi lépéssel előbbre 
segíteni az egyes vasárnapok jellegének kiforrását magyar evangélikus 
egyházunk életében, igehirdetők műhelyében és népünk köztudatában 
egyaránt.

Adná az Isten, hogy végigszolgálhatnánk az új egyházi esztendőt 
magyar evangélikus templomainkban!

Advent 1. vasárnap. Témája az alaphangot adó óegyházi evangélium 
(Máté 21, 1—9) alapján: Krisztus Király ma is jön. Ez a nap Advent aktua
litásának jegyében áll s nyitány az ádventi időszak mellett az egész egy
házi évhez. Igehirdetési textusul a 24. zsoltárt ajánljuk. A zsoltár történeti 
háttere talán a szövetség ládájának Jeruzsálembe vitele (II. Sámuel 6). 
A szövetség ládája Isten trónjaként, jelenlétének helyeként szerepelt az 
őtestámentumi tudatban. Ezért szűkek a város kapui, mert vele Isten vonul 
be, a dicsőség királya érkezik. — Az egyház: az Őt keresők nemzedéke 
(3—6. v. — ezeket a verseket különösen is az újszövetség megvilágításá
ban kell olvasnunk), ezen a napon kitárt szívvel fogadja Királyát (7—10. 
v), aki az egész földnek is az Ura (1—2. v.).

Advent 2. vasárnap. Jellegét az óegyházi evangélium (Lukács 21, 
25—36) adja meg. A „harmadik ádvent11: Krisztus visszajövetele, a paruzia 
áll elhatározóan a nap középpontjában, — ennek drága ígéretével, de fel
rázásával is. Választott szószáki igénk: Jel. 3, 14—22. Ez játszott bele 
a nap témájának megfogalmazásába: A visszatérő Jézus az ajtó előtt. 
A gyülekezet bűne: nem érzi rászorultságát a kegyelemre (17—18. v.). 
Ez az állapot hasonlít utálatosságában a langyos italhoz (tehát nem szabad 
a 15— 16. verset előbb értelmezni, mint a 17—18. verset, hiszen az előbbi
ben rejlő képnek magyarázatát tartalmazza az utóbbi; nincs szó itt langy-
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meleg „hitről11). Az ítéletre közeledő Jézus ma még csak feddi szeré
téiből — megtérésre a gyülekezetei, (19. v.). Szavára hajlóknak ígéri az 
üdvösség teljességét (a „vacsora" és a „királyi szék" már Jézus szótárá
ban az üdvösség teljességének a képe: Luk. 12, 36—37; 22, 28—30; Máté 
19, 28; 26, 29): 20—21. v. Az egész textuson átzeng: Íme az ajtó előtt 
állok és zörgetek.

Advent 3. vasárnap. Keresztelő János áll a nap homlokterében. 
Témája: Az útkészítő. Ismét az ó-egyházi evangélium adja az alaphangot: 
Máté 11, 2—10. Szószéki alapigéül a jellemző és az ismertebb perikópa- 
rendekben nem szereplő textust vettük: János 3, 22—30. (A 25. vers „mosa
kodása" a görögben: „katharismos11, megtisztulás. A vita tehát azon volt, 
hogy melyik keresztség ér többet. — A 29. vershez: Jézus a vőlegény, 
Keresztelő János a „vőlegény barátja11. Zsidó szokás szerint a házasság 
létrejöttét a vőlegény megbízottja készíti elő.) Igénk gyakorlati alkalma
zásához jó segítséget találunk dr. Victor János könyvében: János evangé
liuma, Budapest, 1943. Szerző kiadása, — mely egyébként is kitűnően 
használható a.z igehirdető műhelyében.

Advent 4. vasárnap. Az utolsó ádventi vasárnapra az óegyházi episS 
tola nyomja rá bélyegét: Fii. 4, 4—7. Innen vettük a nap témáját: Ádventi 
öröm. Igehirdetési textusul kiválóan illik ide I. János 1, 1—4 az eisenachi 
perikóparendből. Krisztusban az élet jelent meg. A Róla való bizonyság- 
tétel nyomán támad közösség Istennel és egymással. Ebből a kettős, és 
mégis egybefonódó közösségből fakad a „teljes öröm11, mely átvilágítja 
a földi élet bármilyen fordulatát. Az öröm forrása tehát ismét csak: 
advent, mint Fii. 4, 4—7-ben is.

E vasárnapnál arra tesz jávaslatot a Berneucheni Kör1), hogy Máriá
nak, Jézus anyjának szenteljük. Valóban, ha a Luther által elfogadott és 
a reformáció által megünnepelt Mária-ünnepek egyikét sem tudnánk vissza
vinni az egyházi gyakorlatba (semmi dogmatikai érv nincs ellene, leg
feljebb a katolizálás gyanújától és az „újításoktól11 — holott ez „vissza
térés" lenne — való félem), legalább egy vasárnapon — Keresztelő 
János ádventi 3. vasárnapjának mintájára — , évről-évre oda kellene állí
tani gyülekezeteink elé Máriát, az Ürnak alázatos szolgálóleányát, — 
hiszen ő maga egyetlen alázatos bizonyságtétel Jézusról. Mária „vissza
vitele" az egyházi esztendőbe egyenesen Luther szellemében történnék.

Karácsony 1. napja. „Jézus születése“  a nap témája. A régi, drága 
karácsonyi evangélium (Luk. 2, 1— 14) hangját adja Vissza az ószövetség
ből Ezs. 9, 2—7 (a két utolsó vers eisenachi perikópa). Ezt ajánljuk ige
hirdetési alapigéül. Isten népének világosság (2. v.), öröm (3. v.), szaba
dulás (4. v.), békesség (5. v.) támad fel karácsonykor a gyermek Jézusban. 
Uralma egyre növekszik és örök (7. v.). Nevei mind lényének tükrei: cso
dálatos tanácsos (így egybe az eredeti szöveg szerint), erős Isten, örökké
való atya, békesség fejedelme (6. v.). — Ne felejtsük el, hogy az újszövet
ség álláspontjáról visszafelé nézve textusunkban összefonódik karácsony 
és az „utolsó napnak" teljes megváltása (ez utóbbira lásd pl. 5. v.: minden 
háborúnak vége az örök békesség honában, —  aknázzuk ki ennek idő
szerű vonatkozását is). Nem is baj, hogy ennek nyomán karácsonyunk 
eschatológikus fényt kap és a „már igen11 nem felejteti el velünk a „még 
nem"-et.

Karácsony 2. napja. Dec. 26-a az óegyházban Istvánnak, az első vér
tanúnak napja volt, még mielőtt karácsonyt dec. 25-én ünnepelték volna.2) 
A napnak ezt a jellegét az egyház megtartotta később is. Viszont az e 
napon egyházunkban szokásos perikópák (Luk. 2, 15;—2); Tit. 3, 4—7) 
karácsony első ünnepének hármas perikópa-párjából valók.

Karácsony másodnapjának ősi perikópáihoz visszatérésre és ezzel a 
nap eredeti jellegének visszaállítására kötelez bennünket az első évszáza
dokra visszanyúló történeti örökség; evangélikus egyházunk ökumenikus 
érzékének parancsa (ez a perikópa összekötő kapocs a r.ómai katolikus

‘) Das Kirchenjahr, Barenreiter-Verlag, Kassel, 1934. — 60. 1. 
-) i. m. 61. 1.
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egyházzal); karácsony elefnberiesített hangulata elleni küzdés gyakorlati 
szempontja (István vértanú napja összetör minden karácsonyi frazeológiát 
a kis Jézusról és a „szeretet ünnepéről1', s helyes megvilágításba állítja 
karácsonyt a nyomába lépő mártírsággal); végül a mai időkben talán 
különösen is időszerű emlékezés a szenvedő egyház első hitvallójára.

Ezért lett tervezetünkben a nap témája: István, az első vértanú. Oltári 
igénk: Máté 23, 34—39, szószéki igénk: Csel. 6, 8— 10; 7, 54—59, — mind
kettő a nap ősi perikópája.

Karácsony utáni vasárnap. A nap jellegzetes alakja: Simeon. A Ber- 
neucheni Kör reformja egyszerűen őt is nevezi meg a riap témájául. Mi, 
a nap óegyházi epistoláját (Gál. 4, 1—6) is bevonva a gondolatkörbe,, „az 
idők teljessége“ -témát adtuk. Ügy látjuk, hogy Simeon búcsúszavában 
(Luk, 2, 28—32) benne van az „idők teljességének11 gondolata is, a csúcs
pontra érkező emberi élet személyességének melegével. Mindazáltal az 
egyházi esztendő egyes vasárnapjainak végleges megnevezésekor talán 
magunk is Simeont ajánlanánk. Választott szószéki igénk: Luk. 2, 25—32. 
(Az óegyházi evangélium Simeon történetének másik igéjét közli: Luk. 
2, 33—40.)

Óév estéje. Annak leszögezésével, hogy nem tartozik bele az egyházi 
esztendő menetébe, hanem a „természeti évnek11 jellegzetes fordulója, —  
nyugodtan megállapíthatjuk a nap témáját, melyet egyik énekünk kezdő
sorával így fejeztünk ki: „Minden e földön csak elmúlandó“  (ajánljuk 
figyelembe folytatását is). Oltári igénk: 90. zsoltár. Szószéki igéül: Zsid. 
11, 13—46; 13, 14-et ajánljuk. Idegenek és vándorok vagyunk e földön, 
a jövendőt keressük!

Újév napja. Az egyházi évben Jézus körülmetélkedésével kapcsolatos 
névadásának ünnepe. Ezen jellegének fenntartása lehetővé teszi a polgári 
újesztendő gondolatkörének bekapcsolását is: Jézus neve az újesztendő 
kapuja felett; Vele indulunk. A nap témája tehát: Jézus neve. Oltárj igéje 
az óegyházi evangélium: Luk. 2, 21. Szószéki igéül Jel. 22, 13-at válasz
tottuk. Ebben is Jézus „nevével“  találkozunk: Alfa és Ómega. (Jel. 1, 
8-ban az Istenre mondott „Alfa és Ómega11 itt Jézusra van alkalmazva.) 
Ö mindennek teremtője és bevégzője. A történelem ura és célja. Mindenek 
életében,'az én életemben, az új esztendőben is: kezdet és vég, első és 
utolsó. Veöreös Imre.

Szószéken.
Mikor jő el az Isten országa ?

Lk. 17, 20—25. Advent.

Advent biztat: „Örüljetek annak, hogy Jézus Krisztus, a világ Meg
váltója eljött, számoljatok Vele mindenben, amit cselekesztek, amit meg
értek." De ádvent int is: „Legyetek éberek és vigyázzatok, mert Jézus 
Krisztus, a világ Megváltója, újból eljő."

1. „Mikor jő el az Isten országa?" A farizeusok kérdéséből őszinte 
vágy csendülhetett ki, hogy bár már jönne el az Isten nagy hatalommal, 
hogy újjá teremtsen mindeneket és diadalmaskodjék minden ellenségén. 
Jézus válasza nyílt volt és határozott: „Isten országa már itt van, íme 
ti közöttetek van!" — mert ez szavainak helyes értelme. Őbenne jött el 
az ítélet ideje mindazok számára, akiket hiába hív az Isten. Őbenne jö tt  
el a kegyelem ideje mindazokhoz, akik őszintén kívánkoznak Isten és az 
Ö bűnbocsánata után.

Jézus Krisztusban itt van az Isten országa a mi számunkra is. Régóta 
itt van már. Régóta megvolt az. alkalmunk arra, hogy felvétessünk abba 
a boldog országba, amelyben az Isten iránt való tökéletes engedelmesség
ben megvalósul a szívnek tökéletes békessége. Különös kegyelem, hogy
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megint új egyházi esztendő virradt reánk és köszönt mindeneket: halljátok 
meg, itt van az Isten országa!

A farizeusok és általában a zsidók bizonyosak voltak afelől, hogy 
Isten országának megvalósulásá összeesik a Messiás eljövetelével. Ebben 
teljesen igazuk volt. A végzetük csak abban állt, hogy amikor a Messiás 
eljött, nem akarták felismerni és elzárkóztak Előle. Ezzel elzárkóztak 
Isten elől, mert Ö Jézusban jö tt  el közéjük.

Bár ne követnők őket! Az Isten országa, Isten Maga, mi közöttünk 
van, mert itt van közöttünk Jézus! Mint ígérte (Mt. 18, 20.), itt van kö
zöttünk ebben az istentiszteleti órában is és rajta tart ja  ujját szívünkön. 
De jelen van akkor is, ha valaki egészen négyszemközt keresi az Ő jelen
létét. Ha valaki lába elé veti magát és utána könnyebbnek érzi terhét, 
nyugodtabbnak szívét, akkor megtudhatja, hegy jelen van Jézus a belső 
szobában is. Jelen van igéjében. Sokszor egy különben igénytelennek 
látszó mondat úgy megragadja szívünket, hogy ennek nem lehet más 
magyarázata, mint az, hogy a betűkben, a szavakban jelen van Ő és Maga 
szól hozzánk. Jelen van szentségében. Mintha angyalok éneke töltené be 
a szent hajlékot, amikor szállást vesz összetört szívekben, bűnbánatban 
megtisztult' megtérő bűnösökben. Jelen van mindenütt, ahol jelen van az 
Ö egyháza, mely az Ö teste. És Benne jelen van Isten. Ügy tetszett Neki, 
hogy csak az Egyszülöttben találják meg azok, akik Utána kívánkoznak.

Jelenvalóságát hirdeti az új advent is. Hirdeti annál hangosabban, 
minél csüggesztőbb a látszat, hogy ellenségeié minden hatalom és minden 
diadal. Jézus tudta, hogy jönnek ilyen nyomasztóan nehéz napok: „Eljő 
az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem 
láttok." A diadalmas Megváltó napjára gondol, amikor nyilvánvalóvá válik 
hatalma. Vágyódnánk ma is ilyen napjai után! Ha nem is adatik meg 
látása, mégis itt van ö  Maga és itt van közöttünk Isten országa is. És 
egyszer felvirrad nyilvánvaló diadalának napja is.

2. „Miként a felvillanó villámlás az ég aljáról az ég aljáig fénylik, 
úgy lesz az embernek Fia is az ő napján." Hirtelen jő, amikor senki sem 
várja. Munkaközben, amikor mindenki földi gondjával van elfoglalva, vagy 
éjjel, amikor mindenki alszik, vagy az élet élvezése közben, amikor han
gosan diadalmaskodik a bűn. Mint ahogyan a villám vakító fénye hirtelen 
megvilágítja az éjszakát, úgy mutat meg az a nap mindent és mindenkit 
igazi valóságában. A zsidók mindjárt eljövetelével kapcsolatban várták a 
Messiás diadalát, de csak akkor tűz majd a szemekbe mindeneket leleplező 
világossága, amikor újból eljő.

Előbb sokat kellett szenvednie és elvettetnie, amint tanítványainak 
megmondotta. Az egész népnek térden állva kellett volna hálát adnia, hogy 
megtette és szenvedésével kiengesztelte Isten haragját.  A nép azonban 
nem értette meg és nem becsülte meg. De ha megtörtént,  amit Jézus előre 
jelzett, miért nem virradt még fel visszajövetelének napja?

Minden bizonnyal úgy van, hogy még nem telt be szenvedésének 
mértéke és még mindig áll: előbb sokat kell az ember Fiának" szenvednie 
és az emberektől elvettetnie. Együtt szenved egyházával. Szenved, amikor 
ezt az egyházat megvetik és üldözik, akik benne a megbotránkozás kövét 
látják. De szenved nemcsak a kívülállóktól, hanem azoktól is, akik testé
nek gyarló tagjai. Ha egyszer leleplez mindent, amit most el lehet takarni 
és rejteni, mennyire szégyenkezünk majd azért, hogy ennyit kellett miat
tunk szenvednie! Tömérdek és sokféle a szenvedése. Szenved, amikor az 
istentisztelet idején munkaruhában földi dolgaik után járnak azok, akiket 
földi gondjaiktól meg szeretne szabadítani. Szenved, amikor az oltár asz
talává változik és csak kevesen vannak, akik vendégei kívánnak lenni. 
Szenved, amikor a házakban nem olvassák többé a bibliát és a gyerme
kek nem nőnek fel többé az Ö félelmében. Szenved kiváltképen ma, ami
kor szent házait romba dönti az esztelen emberi rombolási vágy és pata
kokban ömlik az embertelen gyűlöletben kiontott vér.

Még sokat kell Neki szenvednie, hogy megmutatkozzék, kik ta rtoz
nak igazán Őhozzá. Szenvedése ítéletére szolgál azoknak, akik szenve
déseit okozzák.
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Akinek találva kell magát éreznie, tartson bűnbánatot. Advent erre 
hiv, mert új kezdetre szólít. Az új kezdet meglesz ott, ahol tudomásul 
veszik és hálásan örvendeznek annak, hogy az Ür itt van közöttünk és 
Benne itt  van közöttünk az Isten országa is. Szóljon ez ellen még úgy 
mindaz, amit ma átélünk, mégis itt van. Legyen áldott az új ádvent ezért 
a régi, de még mindig egyedül boldogító és mindenekkel megbékéltető 
üzenetéért! Budaker 0szkár.

A mi ádventünk.
Máté 5, 3—6. Ádvent.

A mai nap drága emlékeket kelt életre. Ádvent utolsó vasárnapján 
szokott elhangzani ez a kedves ige: „örüljetek az Ürban m indenkor .. .  
Az Űr közel!" (Fii. 4, 4—5.) Idén ez a vasárnap közvetlenül találkozik a 
karácsonnyal: a várás a beteljesedéssel, s karácsony előestéje az esztendő 
legkedvesebb napja. Mennyi kedves figyelem, mennyi önként vállalt le
mondás, mennyi várakozással való készülés van rajta, hogy minél szebb 
legyen a karác'sonyest. Szülői, testvéri, baráti, gyermeki szeretet sok-sok 
örömet szerzett már ezen a napon! Erre való tekintettel valóban ide 
ádvent utolsó napjára, a karácsony elé kívánkozik Jézus hegyi beszédé
ből a boldogmondásokat tartalmazó szakasz.

így volt ez eddig, idén azonban másképp van! Szinte fáj emlegetni, 
hogy mi volt. Lehet, hogy az ember készítette karácsonyt illetőleg neked 
van igazad, aki ezeket felhozod. Kmél-kiné! a helyzet s a lelkiismeret szava 
dönt majd a karácsony emberi oldalát illetőleg. Azonban a lényegen 
mindez nem változtat, sőt éppen annak a felismeréséhez segít. „Az Ür 
közel", ez a hír ma is öröm. El is kell, hogy jusson azokhoz, akiknek szól. 
Igénk segítségünkre lehet abban, hogy kiknek szól. S amint elmélyedünk 
mondataiba, egyre erősödik a meggyőződésünk: nékünk, mostani adott 
helyzetünkben! Talán sose szólott annyira nekünk, mint ma!

Nem vitatom: ma is lehetnek, akik azt vallják: „Gazdag vagyok és 
meggazdagodtam es semmire nincs szükségem . . .“ (Jel. 3, 17.) Lám arra 
se volt mindenkinek szüksége, hogy ezen az utolsó ádventi napon eljöj
jön s részesedjen az ige, az ima, a közösség áldásában. Mi azonoan úgy 
érezzük, van szükségünk. „Szűkölködünk nagymértékben segedelem nél
kül!" — a mi énekünkké lett. Nem szonijazik-e az áztató esőre a kiégett 
puszta? Mily hervatag a mi hitünk, mennyire meglankadt az imádságunk, 
mily fáradt s tikkadt bennünk a remény! Felépítettünk egy kis világot 
eszményeinkből, értékeinkből, elgondolásainkból, hogy meg van tépve, 
hogy le van rontva! „Lelki szegények" — kik hát azok a lelki szegények? 
Akiknek a keze közül minden fogódzó kiesett s csak egy menekvés ma
radt, ha viszont ezt igénybevették, akkor meg: -„noha szegények, min
dennel bírók. Kik a lelkiszegények? Nem kell szétnézned. Nézz csak ma
gadba, de őszintén és igazán!

A lelki szegények mellett olyanokat is említ Jézus „akik sírnak". 
Hányán néznek ma könnyfátyolos szemmel a világba! Van is sírnivaló 
azon, hogy fiatal élet ígéretes vetéséből, mint lesz a halál aratása. Szomorú 
látni az ember végzetes szövetkezését a sötétség hatalmaival. Már-niár 
attól kell tartani,  kimerül a könnyek árja s elvétetik a megkönnyebbülés
nek ez az isteni adománya is. Már-már úgy látjuk, hogy belefásul a szív 
a fájdalomba s elveszti azt a képességet, amely emberivé teszi, t. i. hogy 
érezzen s együttérezzen.

Összetörtek, megalázotlak vagyunk. Szembeszálltunk Istennel, ellen
keztünk, dacoltunk, igényekkel léptünk fel ellene. De im ellenkezésünk 
megalázkodássá szelídül, nem akarunk mást csak őt, mindent csak veie 
és tőle.

Szegényen és sírva engedelmesen magunkat megalázva vágyódunk 
azután, hogy ő érvényre juttassa igazságát, megmutassa szabadítását. 
Akárcsak az éhezőnek az eledel, a szomjazónak az ital, létérdek nekünk is, 
hogy előlépjen a sötétségből, amely őt takarja. Hatalommá lett rajtunk a
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gonosz, ez sugalmazza gondolatainkat, ez szállta m tg  érzésvilágunkat és 
béklyózza bilincsbe akarásunkat. Saját magunk fontuk azokat a köteleket, 
amelyekbe, belebogozódtunk, saját magunk ástuk a vermet, amelybe bele
estünk. Ki bont ki, ki eme! ki bennünket innen? Csak Ö igazíthat meg, 
csak ö  lehet kegyelmes!

Talán annak a sötétségnek az ellenére is, amely körülvesz minket és 
amelyben nekünk annyi megmagyarázhatatlan van, merhetjük azt mon
dani, hogy ő szegényít s üresít meg, ő érezteti meg oly égetően: mi az, 
ami hiányzik. Ha egyszer valóban tudunk kiáltani utána, az is a ő műve 
rajtunk. Iszonyú éhezni és szoinjuhozni ott, ahol nincs, mit enni és nincs, 
mit inni, de nem rossz az éhség ott, ahol terített asztal mellé ülhet az 
ember és a szomjúság ott, ahol azt kristálytiszta forrásvízzel lehet eny
híteni.

Jézus talán először nyitotta meg ajkát, hogy hosszabb beszédet 
mondjon; először szólott, hogy úgy mondjam a nagyközönséghez. S az 
első szava Isten kegyelme a lelki szegényeknek, a síróknak, az alázatosak
nak, az igazságot éhező és szomjuhozónak. Jön s a nagy tömegből ki
válogatja az övéit, akiknek a számára üzenetet hozott s akiknek a szá
mára mondanivalója van s felsorakoznak a lelkiszegények, a sírók, az 
igazságot éhezők és szomjuhozók.

Az Ür közel — ettől visszhangzik minden ádventi ének és imádság. 
Jön, nem azért, hogy kapjon, hanem azért, hogy adjon. Azzal is meg
mutatja ezt, hogy olyanokhoz jön, akik elértek már emberi lehetőségeik 
végső határáig. Őket már nem lehet igába fogni, tőlük már nem lehet 
semmit se kapni, őket csak felszabadítani lehet, nekik csak adni lehet. 
Kérkedésed, dicsekvésed, magabízásod, emberi nagyságod összeomlik az 
ő jöttében.

Jön. Valamikor szolgai formában jött, de akkor is érvényesült királyi 
igénye azoknál, akik hittek benne. Megértették, hogy ennek a királynak 
— még ha egyelőre csak a láthatatlanban is király — országa van, ügye 
van a magukat az ő rendelkezésére adták a hitben, mint irgalmasok, mint 
tisztaszívűek, mint békességre igyekezők, mint az igazságért szidalmat és 
háborúságot is vállalni készek. Így lett közösségük az Ö királysága. Ami
kor ma az igében és az úrvacsorában bennünket az ő királysága alá akar 
venni.

Jön egykor majd az ő dicsőségeben és látni fogja őt „e földnek 
minden nemzetsége" (Jel. 1, 7.) S amit az övéi a hitben már most meg- 
ízlelnek, azt elvitathatatlanul bírják majd a mennyek országát. S akkor, 
akik sírnak, megvigasztaltatnak majd. Nem az erősek fogják kinullázni a 
gyengéket az új égből és új földből ő adja azt az övéinek örökségül! 
Az irgalmasoknak részük lesz Uruk irgalmasságában; azoknak, akik szí
vüket megtisztították, az Ür színről színre való látásában mindeneknek, 
akik az övéi, az itt nagyrészben csak remélt, de ott teljességgel elnyert, 
boldogságban. Szabó Lajos.

A szív megnehezedése.
Luk. 12, 16—31. Advent.

A mai vasál nap a visszajövő Ür Jézus Krisztus felé irányítja tekin
tetünket. Arra akai rádöbbenteni bennünket, hogy az Ür visszajön s 
nekünk egyszer meg kell állanunk az ő ítélőszéké előtt. Maga az Ür 
figyelmeztet bennünket arra, hogy ennek napja és órája bármikor be-
következhetik. Nem hiába használja a tolvaj hasonlatát: ........jegyezzetek
meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna 
és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, 
mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia (Luk. 
12, 39—40.)"

Hogy mit jelent ez a fölkészülés, megmondja az Ür a mai vasárnapra 
rendelt ó-egyházi evangéliumban: „ . . .v ig y á zz a to k  magatokra, hogy vala
mikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az
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elet gondjainak miatta és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap (Luk. 
21, 34.)“ Az imént fölolvasott ige erre a veszedelemre mutat rá különös
képen: „meg ne nehezedjék a ti sz íve tek .. .  az élet gondjainak miatta." 
S szól arról a hiábavaló próbálkozásról, amellyel az ember meg akarna 
szabadulni gondjaitól, de megmutatja annak a biztos módját is, hogy 
mikép kerekedhetünk fölébe gondjainknak.

A hiábavaló próbálkozást a gazdag ember példája mutatja. A hazug
ság atyja, a sátán a gazdag emberrel s hozzá hasonlóan a legtöbb ember
rel elhiteti, hogy gond nélkül való életet csak a gazdagság biztosit. Ez a 
példázatbeli ember talán nem is mint' gazdag ember kezdte az életet. 
Valamikor talán szegény zsellérember volt, aki azonban elhitte a kísértő- 
nek, hogy a vagyon, a föld gondtalanná teheti az életét. S mint annyi más 
szegény embernek neki is sikerült a vagyonszerzés. De most, épp amikor 
bőségesen termett a földje, bezzeg meggyűlt a baja a gazdag terméssel. 
Nem tudja hova tenni. Amint hallottuk, új csűröket kell építenie. S amikor 
ezzel is kész van, azzal áltatja magát, hogy most már igazán csupa gyö
nyörűség lesz az élete. 19. vers.

Legyünk hálásak azért, hogy ezek a napok, amelyeket most átélünk, 
a ránkszakadt ítélet napjai, a maguk részéről is nyilvánvalóvá teszik ennek 
a gazdag embernek a botorságát.  Akinek van szeme a látásra, láthatja, 
hogy bizony a földbirtok sem biztosíthatja a gondtalan életet. Nagy föld
birtokok urai máról holnapra az országút vándorai lettek, akik örülnek, 
hogy a minden gazdagságukból megmaradt két lóval legalább megment
hették a puszta életüket. Láttam jómódú földműves nép menekültjeinek 
hosszú kocsisorát, akik közül — amint egyikük mondta — a legszegé
nyebbnek is otthon annyi gabonája volt, hogy akár három évig is elélhe
tett volna belőle s mégis mindent ott kellett hagyniok. Amit mindenek 
fölött értékállónak tartottunk, a föld, a gabona, íme, szétfoszlott, mint 
a p á r a . . .

De akkor is, ha a béke boldog idejét élnénk, ha őseinktől örökölt 
földünkhöz való jussunkat, csűreinkbe rakott, évekre elegendő gabonánkat 
senki még az ujjával sem érintené, csúful, végzetesen elszámítaná magát 
az, aki földbirtokba, teli magtárakba vetné bizodalmát. 20—21. vers. Az 
Úr Jézus visszajövetele még késhetik, késhetik még évszázadokig, amely 
napon és órában lejár azonban számunkra a kegyelem ideje, megszakad 
életünk fonala, ugyanaz a helyzet számunkra, mintha ebből az életből 
közvetlenül idéztetnénk az Űr Jézus ítélőszéke elé s nem kellene romlandó 
testünknek a sírban várakoznia arra a napra, amikor magára öltheti a 
romolhatatlanságot. Akár az Űr Jézus hatalomban és erőben való vissza- 
jövetelére, akár halálodnak, ki tudja, milyen közeli napjára figyelmeztet 
az ige, mindenképen ezt a kérdést szegezi szívednek: ismered-e az Űr 
Jézus Krisztust mint uradat és megváltódat, van-e hit által bizonyosságod, 
hogy Jézus vérében kész bűneid bocsánata, tudod-e, vallod-e, hogy a te 
érted és helyetted megfeszített, de dicsőségesen feltámadott Krisztus által 
bizonyos számodra a feltámadás, az üdvösség?

Attól a felelettől, amelyet erre a kérdésre adsz — nem a magad 
erejében, hanem a Szent Lélek Üristen segedelme által —, függ, va jjon 
ráléphetsz-e arra az útra, amelyet az Űr Jézus mutat neked mai alapigénk
ben s amelyen bizonyosan megszabadulsz gondjaidnak gyötrelmes terhétől. 
Ez az út a holló és a lilom példája. 24—28. vers. De nekem meg kell 
mondanom neked teljes nyíltsággal és minden kertelés nélkül, hogy a 
holló és a liliom példája csak akkor szabadíthat fel az aggodalmaskodás 
keserves igája alól, ha nem az én ajkamról hallod, nem csupán a szemeddel 
futsz végig a fehér papírra fekte betűkkel nyomott sorokon. Neked hittel 
kell meghallanod ezt az igét, az Űr Jézus Krisztusban, a feltámadott Krisz
tusban való hittel kell meghallanod. Hiszen ez az ige azért élő hatalom 
ma is, ezért szólalt meg ma is itt köztünk, a biblia lapjain azért elevenedik 
meg újra meg újra, mert az élő Krisztus szava. Hány 2000 évvel ezelőtt 
élt bölcs és szent embernek a szavai merültek feledésbe vagy csak könyv
tárak porlepte polcain heverő könyvekben tengetik életüket s legföljebb 
tudósok elmélkednek fölöttük: De az is kétségtelen, hogy akár ezeket az
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igéket, akár egyáltalában a biblia szavát csak akkor fogadhatod el, élet- 
formájú erejüket csak akkor tapasztalhatod meg, ha bűneidet vallva, 
tehetetlenségedet, erőtlenségedet elismerve odavetetted már magadat az 
Űr Jézus Krisztus lábai elé. Mert, ha ezt megcselekedted, ha az Ür Jézus 
rád vethette hatalmas, csodatevő jobbját, ha megcselekedhette veled a 
csodák csodáját: új teremtéssé formálhatott, akkor lesz és csak akkor lesz 
bátorságod arra, hogy a hollóra és liliomra tekints, annak a példáján föl
bátorodj és ne aggodalmaskodj a tested tápláléka, öltözéke felől. El fogod 
ismerni, hogy igaza van az Ürnak: 23. vers. Róma 8, 32 alapján lesz bátor
ságod hinni azt, hogy mennyei Atyád tudja és számon ta rt ja  minden 
szükségedet. 30. vers.

Ezért foglal mindent össze az Ür a 31. versben. Isten országa az Ür 
Jézus Krisztusban érkezett el hozzánk. Isten országának keresése egy
értelmű ezzel: higyj az Ür Jézus Krisztusban. S mivel az Ür Jézusban való 
hitre nem juthatsz el a maga ereje vagy értelme, hanem csak a Szent 
Lélek által, kiálts hozzá: Szent Lélek Üristen, légy segítségére az én 
hitetlenségemnek! Ámen.

Dr. báró Podmaniczky Pál.

Légy Jézus útegyengetője.
Máté 11, 7— 10. Advent.

A felolvasott evangélium Keresztelő Jánost mint Jéz us útegyengetőjét 
állítja elénk. Jézus azért dicséri meg, mert ezt az Istentől kapott hivatását 
hűségesen betöltötte. Jánoshoz hasonló élethivatása van minden keresztyén 
embernek. Istennek az az akarata, hogy mi is Jézus útegyengetői legyünk 
a körülöttünk levő emberek szívében.

1. Ez az élethivatásunk adhat egyedül értelmet az életünknek. Mivel 
az örökélt tre  senki Jézus nélkül el nem juthat és egyedül azáltal lehetünk 
Isten országának polgáraivá, ha Jézus királyként vonulhat be szívünkbe, 
azért egyedül és kizárólag azáltal szolgálhatjuk embertársaink javát, ha 
minden szavunkat és cselekedetünket az a törekvés mozgatja, hogy Jézus 
útját egyengessük mások szívébe. Minden olyan cselekedetünk kárhozatos 
embertársaink számára, ami az ellenkező hatást éri el náluk. Látszhatik 
életed mégolyan jónak és nemesnek, ha nem nyertek belőle ösztönzést 
a körülötted élő emberek arra, hogy élő hittel kitárják* szívüket Jézus 
előtt és úrrá tegyék Öt életük felett, akkor átok voltál számukra áldás 
helyett.

2. Ez az élethivatás, a Krisztus számára való útegyengetés, ha igazán 
be akarjuk tölteni, megszenteli életünk minden területét. Ugyanaz a cse
lekedet lehet nagyon nemes és lehet nagyon hitvány is aszerint, hogy mi 
a cselekedet mozgató rugója vagy indító oka. Még az adakozás, az áldo
zat is lehet nagyon undorító, ha az beteges feltűnésvágyból, hiúságból 
fakad. Vannak emberek, akik rendkívül szorgalmasak, pontosak, ielkiisme- 
retesek, polgári hivatásukat nagyszerűen betöltik, de mind e mögött kímé
letlen érvényesülési vágy áll és semmi más. A legszebb cselekedetek is 
csak akkor szépek igazán, ha önzetlen szívből fakadnak, ha mások legfőbb 
javát tart juk  szemelőtt. Cselekedeteink csak akkor tisztulnak meg a tisz
tátalan és önző indító okoktól, ha mint Jézus megváltottak mint meg
kegyelmezett bűnösök készek vagyunk Jézus útegyengetőivé válni. Csak 
akkor lehetnek igazán szentek a cselekedeteink, ha isten betölt Szent- 
leikével, hogy ne magunknak, hanem Jézusért éljünk, ha az Ő szerelme 
szorongat minket, hogy minden cselekedetünkkel lelkeket mentsünk az 
örök kárhozattól Jézus dicsőségére. Ha a Jézus számára való útegyen
getés élethivatását tartjuk szem előtt, akkor nemcsak az egyébként is 
szépnek és nemesnek elismert cselekedetek tisztulnak meg, hanem a le
nézett és megvetett és egészen jelentéktelennek látszó munkák és szolgá
latok is Isten dicsőségének a fényétől izzanak át. Azért a keresztyén 
ember számára nem lehet olyan lenézett és megvetett munka, amit ne 
vállalna szívesen, ha azt Jézusért, más lelkek üdvösségéért végezheti. Így
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szentelődik meg a legközönségesebb munka is, ha azt szeretettől áthatott 
lélekkel, mint igazi istentiszteletet végzem mások javára.

3. A Jézus számára való útegyengetés a legtisztább égi örökkel járó 
szolgálat. Jézus arról beszélt, hogy az égben örömünnep van, valahányszor 
egy bűnös ember megtér, valahányszor Jézus otthonra talál egy emberi 
szívben. Ha készek vagyunk Jézus útegyengetői lenni, akkor nekünk is 
bőségesen részünk lesz ezekben az égi örömökben.

4. A Jézus számára való útegyengetés olyan munka, amelyet sem
miképpen nem lehet meggátolni. Az emberek számára nagyon sok gyöt
relmet szokott okozni az, ha nem végezhetik azt a munkát, amelyre el
hivatva érzik magukat. Milyen gyötrelem a zenei lélek számára, ha nem 
foglalkozhatik zenével, a festő számára, ha nem festhet, az orvosi vagy 
a mérnöki munka után sóvárgó lélek számára, ha valamilyen egészen más 
munkakörben kénytelen dolgozni. Ha a Jézus számára való útegyengetés 
válik éltünk legfőbb szenvedélyévé, akkor sohasem kell gyötrődnünk 
amiatt, hogy nem tehetjük azt, amit igazán szeretnénk. Bármi is legyen 
a mi földi élethivatásunk, mindegyiket végezhetjük úgy, hogy közben 
Jézus útját egyengetjük az emberek szívéhez. Akármilyen nehéz életkörül
mények szakadnak reánk, míg egy ember él a közelünkben, addig mindig 
szolgálhatunk néki szeretettel és ezzel a szolgálattal egyengethetjük szí
vében Jézus számára az utat. Mégha minden embertől el volnánk zárva, 
akkor is megvan az imádság szolgálatára a lehetőség. Sőt azt mondhatjuk, 
hogy minél súlyosabbak külsőleg életünk körülményei, annál jobban lehet
séges az útegyengetés szolgálatát betölteni. Így éljük át Jézus szavainak 
igazságát, hogy aki elveszti az ő életét én érettem, az megtalálja azt. 
Most, amikor soha el nem képzelt nyomorúságba kerülhetünk bele, mint 
keresztyén emberek örömmel ismerhetünk fel a megpróbáltatásokban 
páratlan lehetőséget életünk igazi szolgálatának betöltésére.

Ha ebben a csodálatosan szép élethivatásban akarsz járni, ha szeret
nél Jézus útegyengetője lenni, akkor az első, hogy a te szívedet nyisd 
meg végre egészen Jézus számára. Hidd el, Ő bejön hozzád, ha beengeded 
Őt. Hiszen ott  áll az ajtó előtt és zörget. Csak arra vár, hogy végre 
igazán ajtót nyiss előtte és engedd, hogy szívedben megmaradhasson. Ha 
ezt hittel megteszed, megtaláltad igazi élethivatásodat, megtaláltad az 
életet. Ámen.  Túrmezei János.

Az igazi karácsonyi ember.
Luk. 2 : 15—20. Karácsony.

Karácsony számunkra nem csupán ünnepnap, hanem feladat is. Más
kor talán ünnepelhetünk tétlenül, karácsonyt azonban nem lehet ölbe tett 
kézzel, feladatvállalás nélkül ünnepelnünk. Nem lehet azért, mert karácsony 
örömünnep, az egyetlen igazi nagy örömnek az ünnepe, s az öröm mindig 
cselekvésre, tevékenységre késztet. Az öröm sohasem nyugalmi állapot.

A karácsonyi öröm is kell, hogy tevékenységre, feladatvállalásra kész
tessen. Sőt, sokkal inkább, mint bármi más öröm ezen a világon. Aki vál
lalja a karácsonyi örömből fakadó feladatokat, az az igazi karácsonyi 
ember. Igen könnyűvé tette Isten erre nézve a dolgunkat. Csak rá kell 
tekintenünk a karácsonyi öröm első részeseire, meg kell figyelnünk, mit 
tesznek ők és róluk, az arcukról, a tekintetükről, a cselekedetükről le
olvashatjuk, milyen az igazi karácsonyi ember.

  1. A másik örömével is törődő, a másikkal együttérző ember. Amikor 
a pásztorok meghallották a karácsonyi evangéliumot, csodálatos változás 
kezdődött el az életükben. Egymás felé fordítják tekintetüket, beszélni 
kezdenek egymással („mondának egymásnak . . . “ ), közük kezd lenni egy
máshoz! Lehet, hogy együtt éltek eddig is, tudtak egymásról, ismerték is 
egymást. A karácsonyi örömhír azonban elválaszthatatlanul odasodorta 
őket egymás mellé és egy közösségbe kapcsolta össze mindnyájukat. Ettől 
kezdve másképp kezdtek nézni egymásra. Többé már nem az idegent, még 
csak nem is a szomszédot, vagy az ugyanazon foglalkozást űzőt látták egy
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másban, hanem ugyanannak a boldogító örömhírnek tanúit és birtokosait. 
A kezek, amelyek máskor talán botot emeltek a másikra, szeretettel fonód
nak össze; a szemek, amelyekben máskor a harag és gyűlölet indulata lán
golt, most örömtől csillogva tekintenek egymásra; az ajkak, amelyek sok
szor szidalomra nyíltak, most közös örömről beszélnek.

1. Lásd, milyen változást okozott náluk a karácsonyi evangélium. 
Hogyan készíti őket arra, hogy mint legjobb testvérek t'ogódzanak össze 
és együtt induljanak el?! Ezek a pásztorok ma megkérdezik tőlünk: belő
letek a karácsonyi evangélium és a belőle fakadó öröm kiölt-e minden 
szeretetlenséget, szívetekben eloltott-e minden haragot és gyűlöletet és 
késztetett-e benneteket arra, hogy odaforduljatok másik embertársatok 
felé, vele együtt örüljetek és együtt induljatok el?

2. Bizonyosságot kereső és találó ember. Amikor a pásztorok meg
látják egymás szemében ugyanannak az örömnek csillogását, eg y 'a k ara t
tal tör elő szívükből a vágy: „menjük el . . . és lássuk meg .. Tudni akar
ták, hogy az angyali üzenet valóság-e. Meg akartak győződni arról, hogy 
örömük nem szemük és szívük káprázata-e. Olyan hallatlan örömöt hirde
tett nékik az angyali szózat, hogy meg kellett bizonyosodni felőle. Ezért, 
az egymás örömében osztozó pásztoremberek elindulnak, hogy bizonyos
ságot keressenek.

Karácsony ünnepén nekünk is hirdettetik ugyanez az örömüzenet. 
Nem azért, Hogy az. ünnepek után szépen elfelejtsük, hanem azért, hogy. 
szivünkben feltörjön a vágy bizonyosság után. Bizonyosság után, hogy 
— bármilyen körülmények közepette is —'van okunk örvendeni karácsony 
ünnepén. Nagy szükségünk van rá! Ma talán sokkal inkább, mint valaha!

Hogy hol lehet az örömhír valósága felől bizonyosságra jutnunk? — 
Csak az Isten által mutatott úton. Nézd, a pásztorok nem Jeruzsálembe, 
vagy Cesáreába mennek, hanem oda, ahova Isten küldötte őket: az ütött- 
kopott, szegényes bethlehemi istállóba. Csak ott, csak ezen az egyetlen 
helyen juthattak bizonyosságra. Mi is csak azon a helyen juthatunk bizo
nyosságra, amelyet Isten mutat. Sehol másutt! Isten pedig az ő igéjére, 
a Bibliára mutat és azt mondja: benne megnyerheted bizonyosságodat. 
Lehet, hogy szegényesnek találod. Gondolj azonban a pásztorokra: őket 
még szegényesebb helyre küldte az Isten és ott is csak egy magatehetet
len kisgyermeket találtak, — s ez éppen elég volt nekik. Legyen nekünk is 
elég. Lehet, hogy sok tévelygés, sötétben való tapogatózás után, de valóra 
válik az Isten ígérete: „aki keres, az talál". Aki karácsonyi örömhírrel a 
szívében az Isten által mutatott úton bizonyosságot keres, minden bizony
nyal megtalálja.

3. Bizonyságot tevő ember is. Öröme arra indítja, hogy beszéljen róla 
másoknak is. A pásztorok, amikor megtalálták Máriát és Józsefet a kis
gyermekkel „ezt látván eíhirdeték, ami nekik a gyermek felől mondatott". 
Örömhírt hallottak, felőle bizonyosságra jutottak: megtalálták Megtartó
jukat, s ezt az örömöt most már nem tudják magukba zárni. Beszélni kell 
róla, el kell hirdetni mindenkinek, hogy mások is velük együtt örüljenek: 
Megtartó született. Néktek született! S mindenfelé, ahol csak megfordul
nak, csodálkozással és örömmel telnek meg az emberi szívek.

A pásztorok nyomában járunk-e ezen a téren? Hidd el, aki rátalált 
Megtartójára, az nem tud hallgatni róla! Milyen sokan vannak még ma is, 
akik nem ismerik a karácsony igazi örömét. S hogyan halljanak róla, 
ha mi elhallgatjuk, hogy megtaláltuk a „Gyermeket"?! Vagy tán még 
mi sem indultunk el, hogy meglássuk őt!

A másokkal együtt örülő, bizonyosságra jutott, bizonyságot tevő em
ber az igazi karácsonyi ember. Ennek a kiformálása bennünk — ez a 
karácsonyi feladat. Nem lehet elvégeznünk a magunk erejéből, — a Szent
lélek ereje kell hozzá. Nem történik meg két ünnep alatt. A hétköznapok 
dolga lesz. Épen ezért: majd a karácsony utáni hétköznapok fognak dön
teni afelől, hogy igazán meghallgattuk-e a karácsonyi evangéliumot és 
a Megtartóra rátalált karácsonyi emberek lettünk-e mj magunk!

Laborczi Zoltán.
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István, az első vértanú.
Ének: 254, 255.

Csel. 6, 8—10; 7, 54—59. Karácsony másnapja.
Karácsony első ünnepe: Jézus születése. Karácsony második ünnepe: 

István halála. Furcsa szomszédság! De csak nekünk, mert karácsonyt ked
ves, érzelmes emberi ünneppé torzítottuk. Igaz valósága szerint kará
csony —• első lépés nagypéntek felé. A bethlehemi csillag sötét éjszaká
ban ragyog. Az ige testté lett s  ezzel megkezdődött a szenvedése. Az ős- 
egyház tudta, miért mutatott karácsony másnapján István vértanuságára. 
Jóelőre figyelmeztetni akart arra, hogy Kiisztus hívének, népének útja 
— Ura nyomán — e világban a kereszt útja.

István „teljes11 volt „hittel11 (charisz =  kegyelem) és „erővel". A 
,,Lélek“ által „bölcseség“ -et szól (sophia =  Isten ismerete =  Krisztus: 
1. Kor. 1, 30). „Csodákat és jeleket cselekszik a n é p  között. E szolgá
latában maga is jel és csoda, amely „ellenállhatatlanul" — 6, 10 — Istenre 
utal. —• Krisztus híve és híveinek gyülekezete, az egyház erre való'a világ
ban: legyen a nép között a Lélek által bölcseséget szóló, kegyelmet hir
dető csodajel. (Vehiculum dei.) A bűnös világ erre szorul.

S a bűnös világnak éppen ez nem kell. 54. vers. „Ezeket“  nem szereti 
hallani. Isten üzenetére nem kíváncsi. A hamispróféták tanítására inkább 
hajolna. Szomorúan figyelemreméltó, hogy István esetében éppen a hiva
talos „egyház“  dühösködik Isten követe ellen. A vének, az írástudók, 
 a tanács (6, 12), meg a főpap (7, 1). Sokszor éppen „Jeruzsálem“  öli meg 
a prófétákat. (Lásd az evangéliomi lekciót) s az „eretnekek11 mondhatják 
magukról: az egyház én vagyok.

István nyugodtan áll az ellenség fokcsikorgató ,dühe alatt. Nem 
kereste, de el sem fut előle. Csak az történik vele, ami Urával. Éppen 
ebből láthatja, hogy Krisztusé. Nem kell félnie, mikor most betelik rajta 
az, amit az Úr minden hívére előre megmondott. Sőt. Most függesztheti 
igazan szemét a mennyre, most nyílik meg felette az ég s most látja 
Isten dicsőségét. Ő meghal majd, de „az embernek Fia Isten jobbja felől 
áll“. (az álló Krisztus =  az ítélő Krisztus) s ott van már Saulus, akiben 
Isten új szolgáját hívja majd el. Az egyház — ha igazi — e világban 
kereszt alatt szenved, de Isten ügye elpusztíthatatlan.

Jó ezt tudni éppen ma, amikor az első vértanú nyomába valószínűleg 
bjak lépnek majd. Szabó József.

Ami erősebb az időnél.
Ésaiás 40 : 6—8. Óesztendő.

Két párhuzamos dallam cseng Ésaiás igéjében. Az egyik az emberi 
szív sikolya, amint reá néz a gyorsan lepergő homokórára, a hervadó virá
gos mezőre, a porrá omladozó te s t re . . .  A másik az Isten szent Leikétől 
megérintett hívő ember bizakodó vallomása a múlandóság sodrában arról, 
amit az idő vasfoga el nem rág, a halál le nem arat, századok meg nem 
emésztenek. . .

Keresztyéni módon akarunk búcsúzni az eltelt esztendőtől, tehát 
engedjük szóhoz jutni mind a két szólamot. Sikoltson fel fájdalmában a 
szív, szembenézve az enyészettel, de érintse is szívünket az Úr Lelke, hogy 
a félelem hitvallássá, a rémület reménységgé változzék át.

1. Az emberi szív félelme kiált: Minden test fű! Díszlett, illatozott, 
szinte kápráztatott, de estére megszáradt, az Ür szelének érintésére el
porladt. Az idő erősebb mindennél, ami test és anyag.

Korunk költője ezért panaszolja:
„Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad, 
hogy mint a hó, olvad az aranya, 
oly rémülten nézek az időre, 
ami elmúlt s ami most fut tova.''
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Miért néz vajjon ilyen félelemmel az ember a tovatűnő időre? Nem 
az időt sajnálja, hanem azt, amit az idő elvisz és elpusztít.

Az időben, a múló esztendőben az Úr szele fuvall. Az időben Isten 
ítélete lesz nyilvánvalóvá a bűn alá rekesztett ember számára.

Ami bűnös, az mind alá van rekesztve a múlandóságnak. A termé
szetben és az emberi életben épúgy, mint a társadalomban, vagy a népek 
éleiében.

Ég és föld elmúlik — jelentette ki Jézus, amivel megjelentette nékünk 
az ideiben jelentkező isteni ítéletet. A természetben az idő során lassan 
és egyenletesen végbemegy egy állandó pusz tu lás .. .

S még inkább az  ember életében. A delelőig emelkedik a nap, az 
élet útjának feléig növekedhetik és erősödhetik az emberi test mivolta, 
de jaj, ha jő a délután és beköszönt az e s te . . .  Az este: amikor száradnak 
az illatos füvek a kemencében, fakulnak a színes virágok és omlanak 
a délceg és szép emberi termetek . . .

Nincs örökkévaló társadalmi berendezkedés és nincs halhatatlan nem
zet vagy nép, az idő erősebb náluk i s . . .

A félelem kilátása teszi olyan fájdalmassá ezt az igét.
II. Ám félelmetes volta mellett ez az ige bátorítás és vigasztalás is. 

Erős és diadalmas hitvallás: Istenünk beszéde megmarad örökre.
Amilyen bizonyos az anyagi és testi lét pusztulása, épp annyira be

következő valóság az Ige megmaradása. Időnél erősebb az Ige, amint 
Jézus mondotta: Ég és föld elmúlik, de az Ige előbb beteljesedik és el 
nem múlhat.

Amennyire bennünk él Isten beszéde, annyira mi is felette állunk 
az időnek.

Az idő legyőzhetetlen — gondolja a világ embere. Az idő legyőz
h e t ő — valljuk meg mi Isten Leikétől érintve. A győzelem titka: Behódolni 
Annak, aki örök és soha. el nem múló Igéjén keresztül hívogat ma is, ami
kor sikolt félelmében az emberi szív: hódolni és meghódolni Istennek, 
aki volt, van és lesz.

Laborczi Zoltán.

Ne félj!
Ézs. 43 : 1. Újév.

Ne félj! Míg veszedelemben nem voltunk, addig azt reméltük, hogy 
ez ige azt jelenti: megőrizlek sok veszedelemtől. Most, hogy benne va
gyunk, el nem kerülhettük, azt reméljük: Isten áll mellettünk és nem 
árthat nekünk a gonosz.

Ilyen rettenetes esztendő után, mint az elmúlt', félve gondol az ember 
az előtte állóra. Vannak tények, melyekből sejthet az ember egyet mást. 
De vannak Isten akaratában és tervében rejlő titkok ,is. Az előbbivel szá
mol az ember. Ez utóbbi félelemben és rettegésben tartja az embert. 
Ember-ésszel szeretne ebbe is beletekintni. Nem lehet. Jobb is. Az Éden- 
ben lejátszódó jelenet ismétlődnék velünk. Rászedne a Sátán. Ha jót lá t
hatnánk, elhanyagolnánk drága alkalmakat: hisz úgyis jóra fordul minden. 
H . veszedelmet láthatnánk, jönne a kétségbeesés, Istent kísértés, esetleg 
a vétkes könnyelműség: együnk, igyunk, mulassunk, holnap úgyis sírunk, 
vagy úgyis meghalunk. Mint keresztyén ember, hagyd meg a reád váró 
dolgokat Isten titkainak. Te csak figyelj Őreá, hogy mindig tehesd akara
tát. A fenti ige pedig szüntelen biztatásként éljen lelkedben: ne félj! 
Újabb veszedelmektől megőrizhet. Ha el nem kerülheted, a veszedelem 
sem árthat.

Indokolása is van ennek az igének. A hit mellett még örökké aggo
dalmaskodó és latolgató értelmed is megnyughatik ezen az indokoláson.

Ne félj,
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I . mert megváltottalak. Más parancsolt veled és neked, de uraságát 
feletted elrontottam. Más sanyargatott téged, de hatalmát megtörtem. 
Én állok feletted és melletted, akárki közeledik hozzád. De kicsoda a mi 
zsarnokunk? Annak a bizonyos veres lónak a lovasa, akinek megadatott, 
hogy földünket pusztítsa, békességünket elvegye, javainkat elpusztítsa, 
szeretteinket öldökölje és nyomorgassa. A bűn, amely megsokasodva, külö- 
nösen mint hitetlenség, kegyetlenség és szeretetlénség növeli testi-lelki 
szenvedéseinket. A sötétség hatalmai, a gonosz lelkek, melyek ott húzód
nak a veres lovas és a bűn mögött és fűtik, kényszerítik mindkettőt, hogy 
abba ne hagyják munkájukat. A veres lovas és a bűn tombolásában mos
tani időnkben félreérthetetlenül felismerhetők ezek a démoni hatalmak. 
Ezekkel szemben áll mellettünk az Ür és mondja: ne félj, uraságukat el
rontom, zsarnokságukat megtöröm. Nem árthatnak neked.

2. mert neveden hívtalak. Isten nemcsak zsarnokaink hatalmát töri 
meg, nemcsak rajtuk mutatja meg, hogy nincs okunk félni, hanem mi 
rajtunk is. Velünk is megtesz mindent, hogy ezek urasága és zsarnoksága 
alól kivegyen minket. Hívott és hív. Ezzel a hívással lelkünket akarja el
idegeníteni kínzó zsarnokainktól. Sajnos, mi magunk kényszer nélkül is 
zsoldjukba szegődtünk és szegődünk. Úgy vagyunk, mint a szenvedélyes 
borivó. Már látja szörnyű hatását a részegeskedésnek. De olthatatlan szen
vedélye mégis kezébe adja a boros poharat. Hívásával magához édesget, 
hogy lelkünk Őt kedvelje és szeresse. Hozzá ragaszkodjunk szenvedélye
sen. Hát csak világos is! Hogyan lehetne kívánni azt, hogy a nyomorú
ságtól őrizzen meg, mikor mi nyomorgatónkba szerelmesek vagyunk. 
Persze úgy szeretnénk kacérkodni ezekkel, hogy következményeitől meg
kíméljen Isten. Engedjünk a hívásnak! Neveden hívtalak. Amikor hív Isten, 
egyenként nevünkön szólít. Nem általánosan, hanem személyesen. Meg
győző bizonysága annak, hogy igen közel van hozzánk az Úr! Ezzel az 
igével tehát közelségéről biztosít. Benne van ebben az igében az a bizta
tás is, hogy törődik az én személyes, kicsi, ügyes-bajos dolgaimmal és 
sorsomat szívén viseli. De megszólal ebben az igében az a bizalmas 
viszony is, melyben maga közelébe enged. Ahhoz, hogy valakit kereszt
nevén szólítsunk, ilyen bizalmas viszony kell. Hogy valaki ugyancsak így 
nevén engedje szólítani magát: U r a m . . . ,  T e . . . ,  ahhoz megint csak ilyen 
bizalmas viszony kell. Légy hát bizalommal! Ne félj!

3 . mert enyém vagy. Szíve szeretetének féltése beszél így hozzánk. 
Ügy gondoskodik rólunk, mint övéiről. Ügy őriz bennünket, mint övéit. 
Jaj annak, aki hozzánk nyúl! Az Isten tulajdonaihoz nyúl. Jaj annak, aki 
ránk tör! Isten tulajdonaira tör. Gondolod, hogy tétlen marad? Harcol 
értünk minden ellen, aki rossz szándékkal közeledik. De harcol velünk is. 
Ha az előbbiben féltő szeretetének gyengédsége szólalt meg. Most féltő 
szeretetének keménysége szól. Harcol, hogy megmaradjunk maga mellett. 
Ilyenkor vesszőt is fog, hogy visszatereljen. Harcol bűneink ellen. Tüzet is 
kezébe veszi, hogy kiégesse belőlünk. Hiszen így is őriz! Ha eltévelygünk 
mellőle, ellenségünk elragadoz és elveszít. Ha bűneinkben élünk, azok 
emésztenek meg és érlelik fejünkre a veszedelmeket itt a világban és az 
ítéletben. Húzódj hozzá ellenségeid elől, mint aki övé vagy. Áldd még a 
vesszőt és a tüzet is, mert ezzel is oltalmaz és véd. Ne felejtsd el, hogy 
övé vagy. Ne félj!  

Úgy indulj a jelenvaló nyomorúságok között ez esztendő Isten aka
ratában meghúzódó titkai felé, hogy ezt az igét jól bevésed szíved hús 
táblájába: ne félj! Az indokolásával pedig állandóan felövezed értelmedet, 
mert megváltotja vagyok, mert nevemen szólított, mert övé vagyok. Ámen.

Kovács Géza.


