
mordult rá: „Közlegény, mit használ nekem minden tisztelgés, ha a 
kaput nem nyitod ki?!" 

Mi is hiába hangozta t juk tüntetőleg Jézus iránti szeretetünket, 
t iszteletünket, ha szívünk k a p u j á t nem nyi t juk meg, nem tár juk fel 
előtte, hogy beléphessen ra j ta , s „csodákat művelve" éljen, hasson 
bennünk, életünkben! 

Mit cse lekedjem hát J é z u s s a l . . . ? Azzal a Jézussal, akiről joggal 
e lmondhat juk — a Szentírás szavaival —, hogy: íme, az Embernek 
Fia az emberek kezébe adatott . 

A miénkbe is! 
Mi mit teszünk vele? Ment jük-e naponta a drága jézusi életet, a 

keresztény e rények te l jességében élő áldott életeszményt — vagy éle-
tünk nagypénteki tragédiáit idéző módon ki akarunk bújni a mind-
annyiunkat terhelő felelősség alól, s Pilátusként kezeinket mossuk, 
keresztre ju t ta t juk? 

Érezzük át felelősségünket: v igyáznunk kell rá! 
Döntsünk felelősen, s — é l jünk felelősen! Ámen. 

PRÉDIKÁCIÓ- ÉS KERESZTELÉSI ÁGENDA-VÁZLATOK 

BENCZÉDI FERENC 

„NEM VAGYOK EGYEDÜL" 

Jn 16,32 

Egyedül — ez életünk legszomorúbb szava. Ez a testet, lelket egy-
aránt próbára t evő állapot az, amikor az ember legjobban ,,érzi" életét. 
I lyenkor a mélységek szólalnak meg, kerülnek felszínre. 

Az egyedüllét , a magány kétféle: termékenyítő, nagy és szép 
te t tekre késztető; vagy az árvaság, az elhagyatot tság érzését tudato-
sító. 

1. Termékenyí tő egyedüllét . Erre szükségünk van. Ilyenkor mér-
jük fel önmagunkat , képességeinket . I lyenkor születnek bennünk gon-
dolatok, elhatározások az Isten, élet és ember szolgálatára. Mózesnek, 
ha nem adatik meg ez a te rmékenyí tő egyedüllét, ha ott éli le életét 
a fényűző udvar i élet forgatagában, ki tud ja , gyúlt volna-e fel lelké-
ben a hivatás tudat lángja. Meghal lot ta-e volna azt az isteni hangot, 
mely népe szabadítására h ívta el? — Jézus 40 napi önvizsgálat, pusz-
tai magány önmagát fölmérő próbája alat t készül Isten és ember szol-
gálatának nehéz út jára . Dávid Ferenc magánya tisztult hiteszmék, 
Milton, Madách és Babitsé halhatat lan művek, gondolatok melegágya 
volt. 

2. Van egy másik egyedüllét , mely akkor érinti meg lelkünket, 
amikor „elhagynak, amikor a lelkünk roskadozva visszük". Sokféle 
fo rmá ja van ennek. A szülő érzi ennek súlyát, amikor az élet szét-
szór ja gyermekei t ; a gyermek, amikor idegenbe viszi a kenyérkerese t 
s kihull a „fészek" melegéből; a rab bör töne magányában,- a tékozló 
fiú, amikor e lhagyják az érdek-barátok; a nevelő, amikor szembefor-
dul \ rele a taní tvány; a lelkész, amikor a „közöny falába" ütközik. 
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Az egyedüllét nehéz óráiban lelkünk legfőbb erőforrása Isten. 
„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és 
várat lanul átölelt az Isten" (Ady). 

Nincs az az edzett testű és lelkű ember, akinek az élet egy adott 
pil lanatában ne lenne szüksége segítségre, támaszra. Még Jézus életé-
ben is volt időszak, amikor úgy érezte, „egyedül maradtam az Isten-
harcban". Júdás elárul ja , Péter megtagadja, a többiek r iadoznak. Lel-
két borongós sej te lmek ülik meg, úgy érzi, közeledik az óra, amikor 
egyedül marad, amikor mindenki e lhagyja őt. Borongós, szomorú szív-
vel mondja : „Íme e l jő az óra, hogy szétoszoljatok, ki-ki az övéihez és 
engem egyedül h a g y j a t o k . . ." De Istent érző lelke erőt ad neki, és 
így fejezi be szomorúnak induló gondolatát: „. . . de nem vagyok egye-
dül, mert az Atya velem van." 

Az egyedülvalóság világprobléma. Népek és egyének sorsa, élete 
beszél arról, hogy mennyi szomorúság, tragédia jár az egyedüllét , a 
magányosság nyomában. — Az indiánok valamikor Amerika urai vol-
tak. Ma Észak-Amerikában alig pár százezren élnek kényszerlakhelyen, 
rezervátumokban. Pusztulásuknak sok oka van: gazdasági, társadalmi, 
törzsi ellentétek, a bevándorló fehér ember kapzsisága, kegyet lensége. 
De végsősorban azt mondhat juk: a magáramaradottság, az egyedülva-
lóság. 

A bibliai zsidó nép is egyedül volt legtöbbször a történelem fo-
lyamán. Beékelődve nagyhatalmi érdekek ütközőpont jában, morzso-
lódott, de volt egy lelki erőforrása, melyet legjobbja i szüntelenül táp-
láltak: az a hit, hogy mégsincs egyedül, mert ha próbára teszi, meg-
ostorozza is, de ve le van, el nem hagyja népét Jáhvé, a gondviselő 
Isten. 

Nemcsak népek, az egyes ember életében is sok szomorú példa 
beszél arról, hogy mit jelent az egyedülvalóság. Nemcsak testi, fizikai 
magányban tengődő életsorsokkal találkozunk. Még nagyobb a száma 
azoknak, akik lelki egyedüllétben szenvednek. 
— Szülök, kiket nem értenek meg gyermekeik. 
— Gyermekek, k iknek pusztává vált lelke a szülői gondatlanság kö-
vetkeztében. 
— Emberek, kiknek hiányzik egy meleg, baráti jó s z ó . . . Szeretetre, si-
mogatásra vágyó lelkek, kik naponta így kiá l tanak fel: „Nem emel 
föl már senki se." 

Nehéz sors volt a Jézusé: üldözés, rágalom, rosszindulat ve t te kö-
rül. Sokszor érezte a megértő jó szó, testvéri és baráti szeretet hiá-
nyát, de mégsem volt egyedül. Szívét-lelkét betöl töt te az a boldog hit, 
hogy Isten, a gondviselő Atya vele van. Még akkor is, amikor sorsá-
nak képe, a golgotai kereszt felrajzolódott lelkében, amikor rádöb-
bent arra, hogy taní tványai is magára hagy ják ezen a nehéz úton, 
ilyen bátor, boldog vallomással búcsúzik tőlük: „Nem vagyok egye-
dül, mert az Atya velem van." 

Példát és utat mutatot t követőinek, nekünk is emberként megállni 
a ba jok közt, hittel vállalni és hordozni sorsunkat . Erre tanít ma is 
szelleme: „Nem vagyok egyedüL" Ámen. 
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TÖRÖK FERENC 

JÉZUS VILÁGA 

Jn 18,36 

Alapigénk drámai pil lanatot örökít meg. Jézus kihallgatását Pi-
látus előtt. Pénteki nap van, látszatra olyan, mint a többi, de Jeru-
zsálem felbolydult méhkashoz hasonlít. Jézust elfogták ellenségei, és 
a csütörtök éj jel i gyötrelem után most ott áll a császár helytartója, 
Pilátus előtt. Lélekhervasztó látvány: egy álmodozó szemű, jóságos 
tekintetű ember prédára leső tömeg között, és Pilátus, a büszke római 
hivatalnok kif inomult diplomáciai érzéke, ahogy veszi ennek a külö-
nös, mindig kiszámíthatat lan népnek a követeléseit , szokásait . Te vagy 
a zsidók királya? — kérdi Pilátus. Jézus így felel: Magadtól mondod-e 
ezt, vagy mások beszélték neked felőlem? Pilátus r idegen a vádra 
tér: honfitársaid ál l í t ják ezt rólad, ők adtak kezembe, mit cseleked-
jem veled? Jézus válaszolt: ,,Az én országom nem e világból való . . . " 
Jézus valóban tett az országról, a hatalomról és az uralkodásról ki-
jelentéseket, csakhogy egészen más értelmezésben, mint ahogy azt 
felfogták egyszerű hallgatói v a g y éppen ellenségei. Egy országról be-
szélt, melyet Is tenországának nevezett, mintegy megrajzolva az esz-
ményi világ, az erkölcsi é r tékek teljes érvényesülésének állapotát, a 
jóság világát. Ellenségei azzal vádolták meg, hogy ezt az országot 
magának és szűkebb körű követőinek aka r j a megalapítani . Perében 
a döntő vád egyike éppen az volt, hogy a fennálló rend ellen tör, 
és királynak ta r t j a magát. Természetesen alaptalan vol t ez, ő soha-
sem akart király lenni. Az uralkodásról is megvolt a sa já tos felfogása, 
amikor így szólt: ,,Mit használ az embernek, ha az egész világot is 
megnyeri , ha az ő lelkében kár t vall?" Semmi sem állott távolabb tőle, 
mint a nyers erőszak. Az ura lkodás tudatos vagy ösztönös vágyát az 
emberi gyarlóság, a féktelen szenvedély leküzdésére alkalmazta, vagy-
is az önlegyőzést hirdette, a lelki értékek megőrzését és megtartását . 
Az uralkodás Jézusnál egyenlő az önvigyázással . 

És most ott áll ellenségei gyűrűjében, halála megpecsételődött . A 
durva erő győzött a jóság felett. Gyermeteg dolog lenne azt hinni, 
hogy Jézus fe l legjáró fantaszta lett volna, mondhatni , ,evilágonkívüli", 
hogy egy térben és időben meg nem jelölhető országot akart volna 
alapítani. Nem, ő komolyan e világban, a földi tereken élt, ismerte 
korá t és az ember t úgy, hogy nálánál talán senki sem jobban. Egy 
tökéletesebb, igazságosabb, emberibb világot akart. Minden érték fog-
lalatát, Istenországát. Ez az ország nem rajzolható meg emberi kézzel, 
nincsenek határai, de mégis létező valósággá válik akkor, amikor a 
szeretet akadály nélkül é rvényre jut. Ö mondta: ,,Az Isten országa nem 
szemmel láthatólag jön el. Nem azt mondják , hogy ímé itt, vagy ott 
van, mert az Isten országa t ibennetek van." Sokan álomnak vélik, 
pedig nem az, hiszen Ö megmutat ta , hogy az ember képes átlépni, 
felülemelkedni önmagán. Nem követ te szolgai módon az ősatyák tör-
vényét , az ököljog parancsát, hanem így szólt: ,,. . . én pedig azt mon-
dom néktek, szeressétek még el lenségeiteket is." A könyörülő szama-
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ritánus példázatában rávilágít az igazi testvéri szeretetre, a tékozló 
fiú példázatában állítja, hogy Istenhez visszatérhet a bűnös ember, ha 
megtér. Tanításaiban az élet való színeit vi l lant ja fel azzal a szándék-
kal, hogy hallgatóságát ez eszményibb világ földi megvalósí tására 
bírja. Ámen. 

GELLÉRD IMRE 

A MEGVÁLTÓ GYERMEK 
lMóz 21,6 

Ábrahám házában nagy a szomorúság. Nyomasztó hangulat ural-
kodik mindenütt . Hiába bö a kenyér — nincs íze. Hiába sok a kincs — 
nincs varázsa. Hiába zúg lázasan a m u n k a — nincs értelme. N a g y 
gond malomköve nyomja Ábrahám és Sára szívét: nincs gyermek. 
Nincs gyermek, aki a szaporodó évek súlyát könnyítse . Nincs gyer -
mek, kiben holtuk után is éljenek. 1 Mózes 21,1—2-ben azt olvassuk, 
hogy Isten megkönyörül t Sárán, és az gyermeket szült. Ahogy meg-
született a gyermek, Ábrahám házában minden megváltozott. A ke-
nyérnek íze lett, a munka értelmet nyert , a bánat elillant, fényesebbre 
gyúltak a csillagok, forróbban sütött a nap, az a jkakon felcsendült az 
öröm és nevetés muzsikája. Textusunk ezt így fejezi ki: „Nevetést 
szerzett Isten énnekem." 

Tulajdonképpen csak annyi történt, hogy egy gyermek született 
bele egy családba, és minden megváltozott. 

Nincs az a tavasz, mely annyira meg tudná változtatni a termé-
szetet, mint a gyermek. Egészen más az ember gyermekkel , és egészen 
más gyermek nélkül. Egy kínai közmondás szerint nemcsak a felnőtt 
csinál a gyermekből embert, hanem a gyermek is a felnőttből. A gyer-
mek megvál tozta t ja az embert, azaz megvál t ja . A megvál tás szó végső 
elemzésben a megváltoztatni igéből származik. Megváltani annyi, mint 
megváltoztatni, természetesen jó irányba. A gyermek azért megváltó, 
mert megvál toztat ja az ember természetét. 

Fáradtan érkezel haza, nincs kedved semmihez. Ámde átölel ké t 
puha kar, és fáradt szíved felett szaporázik egy pici szív. Nem v a g y 
már fáradt. Megvál toztatot t a gyermek. 

Gondjaid súlya alatt sokszor roskadsz. S ekkor elédbe toppan 
gyermeked, szíved reménnyel s életed, munkád értelemmel telik meg. 
Megváltoztál, megvál toztatot t a gyermek. 

Van úgy is, hogy emberek részéről rosszindulatot tapasztalsz, és 
ez fá j nagyon. Ki is mondod az ítéletet: n incs szeretet a földön. S ekkor 
ismét átölel ké t kicsi kéz. Hadd lám, most mondd, hogy nincs szeretet 
a földön! Ugye, nem tudod?! Megváltoztál, megváltoztatott a gyermek. 

Hited tüze lelked oltárán sokszor huny ki. Ilyenkor mondod: elha-
gyott az Isten. És e gondolattal érsz haza. Szembeszalad veled gyer-
meked, és átfog két kis kar . Most mondd, hogy e lhagyot t az Isten. 
Ugye, nem tudod. Nem tudod, mert megváltoztál, megváltoztatott 
gyermeked. 
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Kocsmába hívja, csa l ja bará t já t egy férfi. N e m mehetek, valaki 
vár reám otthon. Nehéz legyőzni az alkohol csábí tását . Öt évig nem 
is tudta egy fiatal édesapa, s lám, mióta gyermekük van, azóta sikerül 
minden nap. Megváltozott , megváltoztat ta gyermeke. 

Nemcsak Ábrahám házában vál tozot t meg minden — a ti háza-
tokban is. Nemcsak Sára számára szerzett nevetés t az Isten — a ti 
számotokra is. 

A kisgyermekben Isten vál toztat meg minket, szerez nevetés t 
a jka inkra . ,, A keresztelés kettős i r ányú elkötelezés": 

1. A gyermekben végbemenő isteni akaratot fogadjuk el, vagyis 
engedjük, hogy általa Isten minket vál toztasson meg, és 

2. mi is vál toztassuk meg a gyermeket , azaz nevel jük öt, vadóc 
lelkébe oltsunk rózsát, hogy általa is szebb legyen a föld. 

Drága szülök és keresztszülők, fogadjátok el mindkét elkötelezést. 
Ámen. 

„ímhol vagyok én és a gyermek ..." 
Ézs 8,18 

Nehéz idők jár tak Izrael felett. Minden nyomorúság közöt t a leg-
nagyobb az volt, hogy maga a nép is elfordult Isten igaz ú t já tó l . Hiá-
ba szólít ja, ostorozza a próféta, népe elrejtette orcájá t Istene elől. 
Csak egyedül ö, a prófé ta és házanépe maradt meg Isten mellett . Most 
is éppen a templomban vannak. Megszólal Isten a vád és panasz hang-
ján: Az én népem elfordul t tőlem. Van-e valaki, csak egy árva ember 
is, aki bizonyságot t enne mellettem? Az országban néma csend, csak 
egyedül Ézsaiás val lomása hangzik: ,,ímhol vagyok én és a gyermekek, 
akiket adott nekem az Ür jelekül és c s o d á k u l . . . " 

Isten ma is szólít minket, és minden bizonyságtételünk válasz 
Isten megszólí tására. Ez a keresztelés is bizonyságtétel, val lomás Isten 
előtt. Ö szólított egy családot, és felszólítására a család — mint Ézsaiás 
— im el jö t t és szól: ,,ímhol vagyok én és a gyermekek, akiket nekem 
adtál, Istenem!" 

A bizonyságtétel vi lágosan érzékelteti , hogy amikor Isten az em-
bert megszólít ja, az embernek, miként Ézsaiásnak, gyermekeivel együtt 
kell Isten elé állania. 

Isten megszólít a munkamezőn: hol vagy, ember? Boldog, aki 
így felelhet: ímhol vagyok , Uram, itt a kenyere t teremtő és hazát 
építő munka mezején. Nem egyedül vagyok. Itt vannak a gyerme-
keim is, akiket nekem adtál . 

Isten szólít vasá rnap is: hol vagy , ember? Áldott , ki így felelhet: 
ímhol vagyok, Uram, itt, a te házadban. Nem magam vagyok, gyer-
mekeim is itt vannak mellettem, itt vannak mind, akiket nekem adtál. 

Isten szólít a jó cselekedetek feladata előtt is: hol vagy, ember? 
Boldog, aki így felelhet: ímhol vagyok, Uram, a jótet tek mezején. De 
nem csak én vagyok itt, itt vannak azok is, akiket nekem adtál. Hadd 
gyakoro l ják magukat a jócselekedetekben. 

A textusban ez áll: Én és a gyermekek. Nem gyermek, hanem 
gyermekek. A próféta nem egy, de több gyermekkel áll Isten elé. Az 
is benne van a textusban, hogy . . akiket adott nekem az Úr". Igen, 
a gyermeket Isten ad ja , és így áldás. Az áldást el kell fogadni és meg 
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kell köszönni. A gyermek visszautasítása — Isten áldásának a vissza-
utasítása, azaz bűn. Elfogadása Isten elfogadása, azaz megszentelődés. 
És végül a textusban az is áll, hogy „jelekül" adja Isten a gyermeket . 
Minek a jele a gyermek? Hitünk szerint: 

— annak, hogy van Isten, aki teremt; 
— annak, hogy Isten szereti az embert, akar ja , hogy ember legyen 

a világon; 
— annak, hogy van jövönk; 
— annak, hogy a szülők megértet ték Isten parancsát : szaporod-

jatok és sokasodjatok; 
— annak, hogy a szülök nem félnek a gyermekáldástól; 
— annak, hogy le tudnak mondani személyes kényelmükről; 
— annak, hogy jövőt, áldott folytatást akarnak, élni akarnak a 

holnapokban is; 
— annak, hogy egészséges a lelkük. 
Legyen ez a drága gyermek élő bizonyság mindezek mellett . 

Ámen. 

MIRE TANÍT A GYERMEK? 
Lk 2,41—52 

A gyermek Jézust szülei egy ünnep alkalmával Jeruzsálembe, a 
templomba vitték. Ott a papokkal és tudósokkal való beszélgetés köz-
ben kitűnt okos értelmével. Azt írja Lukács, hogy „mindnyájan, akik 
hallgatták öt, á lmélkodának az ő ér telmén és feleletein". Ebből a tu-
dósításból folyik, hogy ott a templomban, beszélgetés közben nemcsak 
a tudósok tanítot ták a gyermek Jézust, hanem Jézus is tanította a 
tudósokat. Nemcsak ő tanult a papoktól, hanem a papok is tanul tak 
tőle. És itt elgondolkozunk egy kicsit: lehetséges, hogy felnőtt, bölcs 
emberek tanul janak egy tizenkét éves gyermektől? Azért különös ez 
a következtetés, mert megszoktuk, hogy a felnőtt t an í t ja a gyermeket 
és nem fordítva. S lám ezzel a tapasztalattal el lentétben kiderül, hogy 
a gyermek is taní that ja a felnőttet, még ha amolyan tudós is. Nemcsak 
Jézus, más is. 

Ugyan mire taníthat minket egy gyermek? Konkrétan szólva ez a 
drága kicsi gyermek? 

Mindenekelőtt megtanít többet dolgozni. Nincs gyermeked? Alud-
hatsz délig. Egy gyermeked van? Aludhatsz reggelig. Több gyerme< 
ked van? Aludhatsz, de csak hajnalig. Azok a népek és családok a 
legszorgalmasabbak, azok kelnek a hajnal la l és feküsznek az éjféllel , 
ahol sok a gyermek. A gyermektelen népek korán elpuhulnak, s ko-
ravénen dőlnek ki a népek sorából. Ahol gyermek van, keményebbre 
kell fogni a munkaszerszáai nyelét. Kérdőíves módszerrel embereket 
kérdezett meg egy vi lágvárosban egy tudós. A kérdés az volt: érde-
mes-e küzdeni? A gyermektelenek 45°/0-a válaszolt igennel. A gyer-
mekes szülők 96%-ci adott igenlő választ. Nincs hatékonyabb ha j tó -
erő az alkotó munkában, mint a tudat, hogy gyermekem van. Áldott 
legyen a gyermek, aki megtanít többet és jobban dolgozni! 

Festőművész ismerősöm mesélte: tíz éven át nem hittem semmiben. 
S tudod mikor tért vissza belém a hit? Gyermekem születésekor. Hat 
órát vergődtem a szülészet előszobájában, Feleségem élet és halál kö-
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zött vajúdot t . Aztán egyszer csak egy letargiás kényszerálom terpesz-
kedett rám. Amikor felébredtem, egy kék kelengyés, formás arcú, fe-
kete szemű kicsi gyermeket nyomtak az ölembe: a te fiad, csókold 
meg! Én akkor zokogni kezdtem: én Istenem, köszönöm! így történt . 
Kicsi fiam szemének gyémánt jában megtaláltam Istent, megtalál tam 
önmagamat, megtaláltam élethitemet. Áldott legyen a gyermek, aki 
megtanít minket felnőtteket hinni! 

De megtaní t a gyermek szeretni is. Egy családban a legmélyebb 
szeretet megnyi lvánulásával találkoztam. Mi a ti tka? — kérdeztem. 
Ekkor a nagymama előhívta kicsi unoká j á t s így szólt: íme a titok 
kulcsa! Ö! a gyermek. Ha ők nem volnának, e lfelej tenénk szeretni, 
megbénulna bennünk ez a csodálatos lelki funkció, melynek neve: 
szeretet. Áldot t legyen a gyermek, aki megtanít minket szeretni! 

Megtaní t a gyermek tűrni, önmagunkon uralkodni is. Kísért a 
gonosz szó — nem lehet kimondani, vissza kell nyelni , parancsolni — 
mert hall ja a gyermek. Kísért a vágy, nem lehet belé fejest ugorni — 
itt a gyermek. Kísért az idegesség, nem lehet kitombolni — jelen van 
a gyermek. Áldott gátlás a gyermek a gyarlóságok út jában. Áldott 
a gyermek, aki megtanít a nagy keresz tény leckére: az önfegyelemre. 
Megtanít uralkodni nyelvünkön, lábunkon, kezünkön, egész életünkön! 

Megtanít nevetni is. Emlékeztek Móricz Zsigmond Hét krajcár-
jára? Ha ők nem volnának, e l felej tenénk őszintén nevetni. Tolsztoj 
mondta: a gyermek neve tése a legtisztább nevetés a világon. A gyer-
mek erre a tiszta neve tés re tanít meg minket felnőtteket . Áldott le-
gyen a gyermek, aki megtaní t szívünkből, tisztán nevetni! 

íme a gyermek, aki a keresztény erkölcs alapnormáira taní t ja meg 
a felnőtteket! Az első, aki erre rájöt t , Jézus volt. Ezért azonosította 
magát a gyermekekkel : Valaki egyet is b e f o g a d . . . Ez azt jelenti, 
hogy valaki a kisgyermek „tanítását" befogadja, az Jézust magát fo-
gadja be. Brassai Sámuel mondta: én még egy kicsi gyermektől is 
tudok tanulni. 

Tanítsátok, nevel jé tek őt hát, de: tanuljatok, nevelődje tek általa 
ti is. Ámen. 

KI A KERESZTÉNY? 
ApCsel 11,26b 

Arra a kérdésre, hogy mi a keresztség, káténk így felel: ,,A ke-
resztelés az a szertartás, mely által a keresztény egyház tag ja ivá 
válunk." Mondjuk teológiai nyelven: a keresztség vagy keresztelés a 
gyermek bemutatása és fe la jánlása Istennek. Mondjuk történelmi nyel-
ven: a keresztelés a gyermek nyilvános és ünnepélyes belépése a ke-
resztény egyház lelki közösségébe. Mondjuk szertartási nyelven: a 
keresztelés a gyermek keresz ténnyé tételének első lépése. 

Ki a keresztény? Az, aki annak nevezi magát? Nem. Az, akit meg-
kereszteltek? Nem. Ki hát a keresztény? Az, akinek századokra visz-
szamenöen elődeik keresz tények vol tak? Nem. Ki hát a keresztény? 
Az, aki Jézus tanítását komolyan veszi, aki őt egész életével követi . 
Keresztény az, aki meggazdagodott Jézussal, akinek lelke vadócába 
beoltatott Jézus evangél iuma. 
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Jézus mondta: ne viszonozd a rosszat rosszal, hanem tégy jót az-
zal, aki veled rosszat tesz. Népi nyelven: kenyérre l dobd meg azt, 
aki téged kővel dobott meg. Aki ezt meg tud ja tenni, az a keresztény. 
Útszélen almafa áll. Piros almák mosolyognak le róla. Elnézném: gyer-
mekek kővel dobálnak rá. Szegény fa, hány dobást szenvedett már el? 
S mit tesz a fa? Kővel dob vissza? Nem. Édes, piros almát hullat a 
gyermekek ölébe. A kersztelés azt jelenti, hogy elkötelezzük magun-
kat arra, hogy olyanná nevel jük a gyermeket , mint a almafa: rádobott 
kövek helyet t a szeretet, a megbocsátás, a jóság piros a lmájá t hullas-
sa az emberek ölébe. 

Jézus tanította: nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer is meg kell 
bocsátanom az én felebarátomnak. Aki ezt meg tudja tenni, az ke-
resztény. Van, aki egyszer sem tud megbocsátani; nem keresztény 
az. Van, aki csak néha tud megbocsátani — félig kersztény az. Van, 
aki hetvenhétszer, azaz határ talanul sokszor, mindig meg tud bocsá-
tani — az a keresztény. 

Jézus tanította: tedd a jót, nemcsak akkor, ha belőle hasznod van, 
hanem akkor is, ha ráfizetsz. Aki ezt meg tud ja tenni, keresz tény az. 
Vízbe zuhant egy gyermek. Egy munkás kimenti , de meghűl és hat 
hétig fekszik a kórházi ágyban. Egyik lá togatója megkérdezi: ugye 
most nem ugranál a vízbe a kisgyermekért . De igenis, feleli a munkás, 
most is, betegen is beleugranék. Keresztelni annyit jelent, mint elkö-
telezni magunkat arra, hogy o lyanná nevel jük a gyermeket, hogy te-
gye a jót, a kötelességét akkor is, ha ráfizet. 

Jézus mondotta: „Szeresd még ellenségedet is." Aki ezt meg 
tudja tenni , kersztény. Aki csak azokat szereti, akik Őt szeretik, félig 
keresztény. Aki még ellenségeit is szereti, az egészen keresztény. 
Keresztelni annyit jelent, mint elkötelezni magunkat , hogy a gyerme-
ket olyan emberré neveljük, aki szeret, nagyon szeret, minden em-
bert szeret. 

Jézus mondta: „Aki énutánam akar jönni, tagadja meg m a g á t . . . " 
Aki ezt meg tudja tenni, keresz tény az. Legnehezebb a vi lágon ön-
magunk felett győzni, gyarlóságunkat megtagadni, hibás ösztöneink 
felett uralkodni. A keresztelés annyi t jelent, mint vállalni, hogy a 
gyermeket ilyenné neveljük: legyen ura önmagának, t ud jon paran-
csolni vágyainak, gyarlóságainak. Jól mondta Nagy Vazul: , ke r e sz -
tény az, aki tud uralkodni magán." 

Pál apostol tanítot ta: „Sír ja tok a sírókkal, örvendjetek az örven-
dezökkel." Aki ezt meg tudja tenni, az a kersztény. Keresztelni annyit 
tesz, mint erre a hallatlanul nehéz, de áldott művészetre a gyermeket 
megtanítani. 

Két dolgot f igyelhettek meg az elmondottakból: 1. Keresztény-
nek nem születik az ember — azzá válik, tudatos, tervszerű nevelés 
által. A keresztelés ennek a neve lő feladatnak az ünnepélyes válla-
lása. 2. A kersztény mivolt rendkívül magas követe lmények elé állít. 
Magas, de nem lehetetlen. Mert ha a talaj jó, ha a ker tész kiváló, 
akkor lesz virágzás, lesz jézusi gyümölcs. Ámen. 
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TÖRÖK FERENC 

AZ A J T Ó ELŐTT 
Jel 3,20 

A karácsony előtti időszakban egyetlen érzés hat ja át a keresztény 
világot. Kire várunk? Jézusra. N é g y nét alatt készülünk fel érkezésére, 
szívunk bölcsőjében való újbóli megszületésére. A várakozás előkészü-
lettel jár, mert vendége t fogadni üres asztallal, szemetes házzal illetlen 
dolog. A kereszteny ember Jézus-várása ama belső szoba, a lélek szo-
bá jának nagytakar í tásaval , t isztogatásával, szellőztetésével, tehát tény-
leges előkészülettel jár. Annak, aKi vendéget vár — bárki legyen az •— 
két dologgal fel tét lenül számolnia kell: először, hogy annak megérkezé-
sétől távozásáig szabad idejével többé teljes mértekben nem rendelke-
zik, másodszor, hogy a vendég kívánsága, igénye lehetőség szerint tel-
jesítendő, ez az ún. vendégjog. 

Ezúttal, e k isgyermek Keresztelése alkalmával a szülői várakozás fo-
galmával szeretnek foglalkozni. Egy író szerint a gyermek nem más, 
mint a tőidről Istenhez Küldött fohászra megérkező felelet. Ez azt jelenti, 
hogy a gyermek Isten a jándéka, a láthatat lan világból a lá tható világba 
küldött KIS követ, a szülői várakozás, álom betel jesülése. 

Ó, hányan vannak, akiknek nagyon megnyúlik a várakozási idő; 
akire várnak, az sosem jön, és alapigénk talaló szavai szerint: „az 
a j tó előtt" nem ál lanak, nem zörgetnek soha. Csendesen hull a remény 
fa járól szívük kihűlt szobájában a száradt szirom. Ismét vannak, akik-
nek nem is kell az i lyen várakozás , nem v á r n a k senkit, bezár ják szí-
vük a j ta já t , le lakatol jak a vágy szobáját; vá rha t a kis vendég, szólhat 
be, zöröghet, nem ny i t j ák az ajtót , nem szólnak ki. 

„Az aj tó előtt állok" — muzsikál a drága vendég hangja , a gyer-
meké. — A jó Isten küldött hozzátok, engea je tek be. Hozom a vidám-
ságot, az ö r ö m e t . . . — Nem kell a vidámságod, az örömed, kis ván-
dor — hangzik belülről a válasz —, majd megad ja nekünk azt a pénz, 
a jólét, a kényelem, — menj el a küszöbről. — Az ajtó előtt állok — 
csilingel a kis követ hangja —, nyissátok meg szívetek a j t a j á t , Isten 
küldött, hozom a reményeteket , nevetésetek bőségét. — A mi remény-
ségünket elhervasztot ta a csalódás, nevetésünket örökre elvi t te a szen-
vedés, nem hisszük, hogy segí teni tudnál — szólnak belülről. — Az 
a j tó előtt állok és zörgetek, nem hal l játok — nyöszörög e g y hang. — 
Fogadja tok be, nyissátok ki az ajtót . — N e m nyit juk — dörög egy 
durva hang —, nem áldozzuk fel szabad időnket érted, nem virrasz-
tunk feletted; neveléseddel goncl, kenyér, lemondás jár, és mi függet-
lenek akarunk maradni , keress más házat. Bolyong a kis élet ajtótól 
ajtóig, és vele együt t sok-sok kis társa. Paloták káprázata, ékszerek 
csillogása, álomszép autók suhanása, könyör te len kapzsiság, fegy-
verek arzenálja, mindez kell az embereknek, de én, a mosoly, szülök 
békéje, fakult esztendők megszépítője, apák homlokáról ver í ték letör-
lője, anyajelöl tek ébredése, én nem kellek?! 

Hála Istennek, kevesebb a bezárt ajtó, mint a nyitott . Itt is, e 
házastársak várakozása betölt: megérkezet t a kis vendég, akit vártak, 
életük ka rácsonyfá ján a legszebb dísz. Nem fordultak el tőle, nem 
zárták be szívük a j ta já t , hanem örömmel és boldogsággal nyitot ták 
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meg azt. Ebben a boldog órában hadd szóljak így: — anyák, édes-
anyák és anyajelöl tek, akiket Isten bölcsessége mellett az alkotó ter-
mészet az anyaságra hívott el, ne fukarkodja tok e dicső elhivatottság 
szolgálatában, mert ez Isten igaz szolgálata. Isten akaratához és cél-
jához ne nyúl ja tok egyet len uj ja l sem. Halljad, Testvérem, miként szól 
az Ür hozzád: légy az anyaság szent vágyának őrangyala és vidd 
diadalra a földön az Úr akaratát . 

Édesanyák, és akik utánatok jönnek, felétek fordul ma a világ. 
Ha ti a jóságos Isten mindenekfelet t i ékessége előtt leborultok, a sze-
retet lenség és gyűlölet hatalma mindörökre vége t ér. Igen, mert lesz 
egy hely, ahol a munka gyorsuló ri tmusában kifáradt apalélek meg-
pihenhet és lesz, aki a szeretet gyöngéd békességével megtörölheti 
gyöngyöző homlokát. Mert lesz valaki, aki visszahív a hiúság széles 
ú t járól és odakapcsol a kötelesség mellé. E k isgyermek immár életetek 
utolsó pillanatáig vele tek marad és kötelességetek az Istennek, em-
bernek, társadalomnak, hazának tetsző élet és he lyes magatar tás kiala-
kítása, hogy élete boldog legyen. Ámen. 



EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

Az E.K. Tanács febr. 1-én tar tot ta első évnegyedi ülését . A tárgy-
sorozat jelentősebb adminisztratív pontjai voltak: az elnökileg elin-
tézett fontosabb ügyekről szóló jelentés, a különböző szakbizottságok 
és az esperesi vizsgálószékek jegyzőkönyveinek bemutatása, a kolozs-
vár-napooai egyházközség iriszi körzetének önállósítása, az E. K. Ta-
nács, a Nyugdíj- és Segélypénztár 1978. évi általános jelentéseinek 
előterjesztése, a febr . 17—18. nap ja in tartandó Egyházi Főtanács előké-
szítése, valamint a prédikáció, ágenda és ima írására meghirdetet t 
pályázat elbírálása. 

A fontosabb gazdasági-pénzügyi természetű ügyek között szere-
peltek az Egyházi Központ, a Nyugdí jpénztár , az egyházkörök és egy-
házközségek 1978. évi pénzügyi terveinek megvalósításai , az Egyház, 
a Nyugdí j - és Segélypénztár 1979. évi köl tségvetésének bemutatása és 
a belső pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek. 

Egyházi Főtanács 

Az Egyházi Főtanács febr. 17—18. napjain tartotta meg évi rendes 
gyűlését Kolozsvár-Napocán, dr. Kovács Lajos püspök és dr. Ba-
rabássy László főgondnok elnöklete alatt. A főtanácsi ülésen jelen 
vol tak Iulian Sorin igazgató és a Vallásügyi Hivatal képviselői. A 
szombat du. 4 órakor, egyházi énekkel és Kolcsár Sándor közügyigaz-
gató imájával kezdődő ülésen dr. Barabássy László főgondnok meg-
nyitó beszédében egyebek között ezeket mondotta: „Meg kell állapí-
tanunk, hogy ez az év, melynek munkásságáról számot adni gyűltünk 
össze, hazánk békés alkotó munká jának kere tében folyt le. Hazánk 
ünnepélyes, építő, békés gazdaságban tel jes munkájához mi is felso-
rakozhattunk, a magunk feladatai szerint, keresvén azt az utat, mely-
nek végcél ja az emberiség jóléte, békéje és testvérisége. 

Nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem arról a lelkes 
munkáról, amely egyházközségeink legnagyobb részében folyt, úgy a 
vallásos érzés e lmélyí tése érdekében, mint gazdasági vonatkozásban. 

Lelkészeink és gondnokaink vezetése mellett a kebli tanácsosok 
hozzáállásával és a gyülekezetek tagjainak támogatásával , az unitá-
rius egyház szolgálata az elmúlt Főtanács óta is minőségi gazdago-
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