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ADVENTI ELŐKÉSZÜLET 
Zsolt 37, 3 

A kereszténység történelme a várakozás és a reménykedés néven emlegeti azt 
az időszakot, amely karácsony előtt négy héttel minden esztendőben ránk köszönt. 
Ilyenkor ú j ra felidéződik lelkünkben a zsidó nép akkori nehéz élete, de nehéz sor-
sában is megnyilvánuló törhetetlen hite és reménye, hogy a próféták által meg-
jövendölt Messiás nemsokára megszületik s az elnyomott népnek szabadságot és 
boldog életet hoz. Ez jelentette számukra az adventet . 

Advent számunkra nem annyira a várakozásnak és reménykedésnek, hanem 
inkább az önvizsgálatnak, a lelki előkészületnek az ideje. Nekünk nincs kire vá r -
nunk, mert a mi szabaditónk Jézus személyében csaknem 2000 éve megszületett, 
minden évben bekopogtatott szívünk aj ta ján, csak mi nem vá r tuk kellőképpen. 
Nem készítettük le lkünkben út já t , nem egyengettük el szívünkben a szeretet ös-
vényét. Éppen ezért ezekben az adventi napokban fel kell t ennünk önmagunknak 
a kérdést: milyen unitárius keresztény vagyok én? Hitemmel, magatar tásommal , 
cselekvésemmel bizonyitom-e, hogy Isten jó gyermeke, Jézus hü követője, egyhá-
zam áldozatkész tagja, hazánk becsületesen dolgozó polgára vagyok? Ha lelkiis-
meretem vádolna emberi gyarlóságomért, mulasztásomért, közömbös magata r tá -
somért, még sohasem késő, itt van ú j ra az alkalom, hogy jóvátegyem mulasztá-
som, hogy eleget tegyek Keresztelő János figyelmeztetésének: „ tér je tek meg". Még 
bebizonyíthatom, hogy számomra is megszületett Jézus, hogy én is ünnepelhetek 
igazi karácsonyt. í m e erre nyúj t ú tmutatás t a 37. Zsoltár 3. verse: „Bízzál az Ürban 
és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel él j ." 

Négy dolgot követel a zsoltáríró: Istenben való bizalmat, jócselckedetet, szü-
lőföld iránti szeretetet és hűséges életet. 

1. Bízzál az Ürban, ez az első követelmény. Ézsaiás próféta azt mondja : ,,akik 
az Ürban bíznak, e re jük megújul , szárnyra kelnek, mint a saskeselyük, fu tnak 
és nem lankadnak meg, járnak és nem fá radnak el! Énekeskönyvünk 275. éneke 
így hangzik: „Akik bíznak az Üristenben / törhetet len hittel, / szégyent sosem va l -
lanak hitükben, / tör t szív, hidd el, hidd el. / Min t a Sión hegy bérce állnak / 
ők rendületlenül, nem félnek, nem remegnek; á l lnak, / ledönthetetlenül." 

Az Istenben való bizalom az emberi lélek egyik legdrágább kincse. Forrása 
a legszentebb érzéseknek és a legnemesebb erényeknek. Gyógyító balzsama a szen-
vedőknek, a testi és lelki betegeknek. Vigasztalója a gyászolóknak, a bánatos szí-
vűeknek. Világító fák lyá ja a tévelygőknek. Csodálatos erővel tölti meg az e m -
ber lelkét, melynek birtokában bá t ran szembenéz a bizonytalan holnappal, az: 
élet sok-sok nehézségének és csapásának súlya a la t t nem roskad össze, a méltatlant 
bánta lmakér t nem áll bosszút, bízik Isten igazságszolgáltatásában. 

E bizalom adott bátorságot Dávidnak, a pásztorf iúnak, hogy megbirkózzék a 
népét gyalázó Góliáttal. Ez a bizalom adta a j k á r a e szavakat: „Az Ür, aki meg-
szabadított engem az oroszlánnak és medvének kezéből, megszabadít engem a f i -
liszteus kezéből is." 

A bátyja haragja elöl menekülő Jákobnak félelemmel tele szívében ez a b i -
zalom ébredt fel, amidőn Hárán pusztá ján á lmában így szólt hozzá Isten: „Ne f é l j , 
mert én veled vagyok akármerre mész, hogy megőrizzelek téged . . . " Ez a bizalom 
boldoggá tette öt és bátorsággal töltötte be szívét. 
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Jézus taní tása közben mindig az Istenbe vetett bizalmat igyekezett hallgatói 
szívébe vésni. A testi és lelki betegeket e bizalom felkeltésével igyekezett gyógyí-
tani : „Bízzál gyermekem, a te hited megtart téged." 

Hányszor volt számunkra is gyógyító balzsam, bíztató, bátorító erő, ú tmutató 
fáklya az Istenben való bizalom! Szükségünk volt és van ma is erre a lelki kincs-
re, őrizzük, m in t szemünk világát. Ezekben az adventi napokban növeljük szí-
vünkben, mert .áldást, lelki boldogságot nyúj t nekünk, s lelkünket előkészíti a ka -
rácsonyi evangélium befogadására. 

2. Jót cselekedjél, ez a második követelmény. A jó cselekedet a legnemesebb 
ép legszebb emberi ténykedés. Kiemeli az ember t az önzés szük korlátai közül és 
ba jban levő ember társának segítésére serkenti, úgy amint azt a könyörülő szama-
ri tánus is tette. Egy régi görög közmondás szerint: „Amit magadért teszel, az ve-
led vész el, amit másért teszel, örökre megmarad." Jócselekedét az is, amit a ma-
gunk és szeretteink életének fenntartásáért teszünk, amellyel önmagunkat, gyer-
mekeinket, híveinket oktat juk, neveljük, hogy a hit, szeretet, becsületesség, hűség, 
jóság, lelkünk mindennapi kenyerévé váljék. Jó cselekedet az is, mellyel a föld-
műves előteremti a mindennapi kenyeret, a munkás a gyárban a gépeket, s mun-
kaeszközöket alkot. Jó cselekedet az is, melyet az ember a tudatlanság, szegénység, 
betegség felszámolása csökkentése érdekében tesz. De a jócselekedetek koronája az 
a ténykedés, amely arra indít minden becsületes embert különbség nélkül, hogy 
síkra szálljon az élet megvédéséért, a békességért. Hogy lefogja az ártatlan embe-
reket gyilkolok kezét, és rákényszerítse őket a jobb belátásra, hogy azt a sok pénzt, 
melyet a pusztító fegyverek gyártására szántak, nemes célra: a nyomor, az éhség, 
a betegség, a tudatlanság felszámolására fordítsák. íme milyen sok formában és 
téren jelentkezik a jócselekedet lehetősége. Ragadjunk meg minden kínálkozó al-
kalmat a jó cselekvésére. Ezekben az adventi napokban erősödjön szívünkben az 
a tudat, hogy nekünk mindig jót kell cselekednünk, mert csak így ünnepelhet jük 
méltóképpen Jézus születésének ünnepét. 

3. E földön lakozzál, hangzik a harmadik követelmény. Ez azt jelenti: sze-
resd, el ne hagyd ezt a földet, amely a te hazád. Földje termi számodra a minden-
napi kenyeret, zamatos gyümölcsöt, ásványkincseiből építed otthonod, szépíted há-
zad. Bércei közt, a nép szívében vert gyökeret hitünk, szent e föld nekünk azért 
is, mert göröngyei takar ják márt írhalál t halt egyházalapítónk Dávid Ferenc testét. 
Ennek hant ja i közt pihennek apáink, nagyapáink, akik számunkra otthont, temp-
lomot, iskolát építettek és akik megőrizték hitüket, ránkhagyva azt, mint szent 
örökséget. Nem lehet végképpen elfelejteni azt a hajlékot, amelyben édesanyánk 
egykor bölcsőnket ringatta, ahol végtelen anyai szeretetével ápolt, nevelt, dallal 
ólomba ringatott és álmaink felett is őrködött. Ennek emléke elkísér, bármerre 
visz az életsors. 

Jézus is rajongásig szerette hazáját. Ez fakasztott szeméből fá jó könnyeket 
ott a bethániai úton s Jeruzsálem jövő sorsa feletti aggodalma e szavakban tört 
ki: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat s megkövezed azokat, akik 
hozzád küldettek, hányszor akar tam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk szár-
nyai alá kicsinyeit, de te nem akartad. íme pusztán hagyatnak nektek a ti házai-
tok." Ezekben az adventi napokban fokozódjék szívünkben a hazaszeretet. 

4. És hűséggel élj, hangzik az utolsó figyelmeztetés. Hűség az alapja a békés, 
boldog családi, egyházi és társadalmi életnek. Hűséggel élni annyit jelent, mint 
hivatásunkat, feladatainkat a legjobban betölteni. Megtartani, megvédeni hi tün-
ket, emberségünket. „Légy hü mindhalálig és neked adom az élet koronáját ," 
csendül szívünkben a Biblia szava. Ez a korona nem más, mint a lelkiismeret meg-
nyugtató szava, a lélek békéje, boldogsága. Ilyen lélekkel lehet igazán ünnepelni . 
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A 37. Zsoltár 3. versét véssük a szívünkbe kitörölhetetlenül. Bízzunk Isten-
ben feltétlen hittel; igyekezzünk jót cselekedni; szeressük szülőföldünket, hazán-
kat, é l jünk mindig hűséggel és akkor a szeretet, a békesség ünnepe a mi szí-
vünkben is szeretetre, békességre talál. Ámen. 

BÁLINT FERENC 

KÉSZÍTSÉTEK AZ IJRNAK ÜTJÁT 
Mt 3, 1—3 

Valami különös várakozás hangulata ural ta Jézus népének lelkét a megszü-
letése előtti időben. A műltból küzdelmes történelmük dicsőséges emlékei szállot-
tak feléjük. Jelenük a f á j ó tövis, elvesztett békességük és lelki kétségeik kínzó 
súllyal nehezedett rá juk. Jövőjük a nagy várakozás és kétség. Egy nép panaszosan 
tekintett az égre és kétségbeesett hangon fohászkodott Istenhez: „A mélységből 
kiáltok hozzád, Uram!" (Zsolt 130, 1) Panaszuk felhangzott: miért bünteti őket az 
Isten? Vajon véglegesen el akar ja veszíteni, vagy megkönyörül ra j tuk és megsza-
badít ja a sok nyomorúságtól? 

Mintha az éjszaka sötétsége vette volna körül őket, melyben alig tűn t fel 
egy-egy csillag villanó fénye. Mi volt ez a fény? A próféták tanítása, intése, ígé-
rete. A figyelmeztetés így hangzott: bűnösök vagytok! „Teremts bennem tiszta szí-
vet, óh Isten" — fohászkodtak. Az ígéret így szólott: „ . . . e g y gyermek születik 
n e k ü n k . . . és hívják nevét : csodálatosnak, . . . békesség fejedelmének!" (Ézs 9, 6). 

Ezekből a beszédekből egy dolog vált fontossá: megújulásuk, boldogabb hol-
napjuk, lelki világosságuk megszületése nem képzelhető el Isten nélkül. Milyenek 
ők valójában? Istenhez ragaszkodó, fe lebarátként élő, egymást segítő nép-e? Kívül-
ről tudták a tízparancsolatot. „Én, az Ür, vagyok a te Istened . . . Ne legyenek né-
ked idegen isteneid énelőttem. Ne csinálj magadnak faragot t k é p e t . . . " (2Móz 20, 
2—4) — mégis hányszor borul tak le köböl faragott bálványok előtt. Tanulták, hogy 
„a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, (2Móz 20, 10) — nekik azon-
ban elsőbb volt az anyagi érdekeik keresése, imádkozás helyett a mellveregetö ön-
dicséret. Hallották, hogy „bosszúálló ne légy és haragot ne tarts a te néped fiai 
ellen, hanem szeressed felebarátodat, min t magadat" (3Móz 19, 18). De a gazdagok 
teritett asztaláról még morzsa se jutott a szegénynek, a lévita pedig sebesült hon-
fitársa mellet t a jerikói úton félrefordított fe j je l haladt tova, ahelyett hogy segí-
tett volna ra j t a . 

Kívülröl-belülröl megtépett nép. Köröskörül csupa ellenség, mind elvesztéssel 
fenyegeti. Heródes, a farizeusok és szadduceusok egyfelől, a mindenéből kifosztott 
nép, másfelől. Küld-e nekik szabadítót Isten és mikor? „Uram, hívlak téged; siess 
hozzám, figyelmezz szavamra . . . " (Zsolt 141, 1). Porig alázva csak Benned van 
bizodalmam, csak Te szabadíthatsz meg, szakad fel a sóhaj a szívekből. 

S lám, mintha valaki felelne kérésükre. Benn a lélek mélyén ha l l ják a vá-
laszt könyörgő szavukra; „Imé én elküldöm az én k ö v e t e m e t . . . " (Mk 1, 2). A bi-
zakodás, a reménykedés kezd visszatérni a szívekbe. A csüggedést fe lvál t ja a ku-
tatás, a készülődés, a várakozás. Az Ür elküldi a szabadítót, eljövetele közel, 
készülni kell fogadására. Az általános reménykedésnek és várakozásnak ad kife-
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