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Lelkipásztorság nincsen a jó pásztor Jézus Krisztus nélkül!

Ez címlapunk legfőbb értelme. A „Lelki Pásztor" címben a P-betü a pásztor
bot, de egyben és legfőképpen a XP, Krisztus-monogramm görög „Rö“ 
betűje is. A betűk zöld színe az Ige legelőjére emlékeztet. A rovásírást 
utánzó címbetűk a Krisztus előtt magyar népünkről történő pásztori száma
dásra emlékeztetnek. Mindez elválaszthatatlan Krisztus keresztjétől, mely a 
kezdet V és a vég ti' ura nyomdokán a pásztort egész életében elkíséri.

(A c í m l a p o t  I t t z é s  M i h á l y  t e r v e z t e )

Túróczy Zoltán püspöki körleveléből:
A „Lelkipásztor" kiadja Dr. Imre Lajos kolozsvári refor

mátus teológiai tanárnak „A keresztyén vallástanítás“ című 
valláspedagógiai munkáját. Dr. Imre Lajos ezt a munkát fel
kérésünkre evangélikus egyházunk számára irta. Ez a tény már 
maga is teljes támogatást követel. Ezenkívül a munka maga is 
olyan alapos és olyan gyakorlati, hogy feltétlenül kívánatos 
annak beszerzése minden vallástanítással foglalkozó számára.

Férfi intelligenciánk csendesnapjai: Máriabesnyő, 1943 április 17—20.
Az Országos Luther Szövetség ez évben is a nagyhét első há

rom napján rendezi meg férfi intelligenciánk evangélizáló csendes 
napjait. A csendesnapok ápr. 17-én, szombaton este kezdődnek Mária- 
besnyőn (Gödöllő mellett) a Besnyő penzióban s 20-án, kedden este 
végződnek. Előadók: Túróczy Zoltán püspök, dr. Mády Zoltán c. 
igazgató, tudományegyetemi előadó, dr. Reök Iván sebészfőorvos és 
Szabó József lelkész. — A kényelmes elhelyezés és jó ellátás a meg
felelően felszerelt penzióban testi pihenést is jelent. Teljes ellátás 
kiszolgálással, csomaghordárral stb. együtt elhelyezés szerint az 
egész időre 36, 32, 28 pengőbe és 2 P jelentkezési-rendezési díjba 
kerül. Fűtés kívánságra külön 1 P. Élelmiszerjegyek váltójegyekben 
hozandók. — Alig képzelhető el, hogy különösen egyházfelügyelöink, 
egyházi tisztviselőink s az intelligenciához tartozó presbitereink kö
réből bárk is mellőzhesse az ilyen csendesnapokat, aki saját lelki 
életét és ezzel egyházi szolgálatát komolyan veszi. Az érdeklődés és 
a részvétel évről-évre fokozódik is, úgyhogy ajánlatos a mielőbbi 
jelentkezés. Részletes programmot küld, felvilágosítást ad: az Orsz. 
Luther Szövetség konferenciai bizottsága, Budapest, I., Verbőczy-u. 
28. (Telefon 160-468.) — Kérjük lelkésztestvéreinktől a fentiek szó
széki hirdetését különösképen pedig a személyes meggyőzés szolgá
latát az intelligencia körében.

(
M E G J E L E N IK  M I N D E N  H Ó N A P  ELEJÉN

Előfizetési ára egy évre 12 pengő, vallástanító lelkészeknek és 
lévitáknak 8, segédlelkészeknek és theologusoknak 7 pengő.

S z e rk e sz tő s é g  é s  k ia d ó h iv a ta l : C e l l d ö m ö l k , O stffy -tér 7.
PocUcsekkszámla: 11.576.
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P a p o k  a  F ő p a p  elő tt
„Adj szám ot a te sáfárságodról !“

5. Igénytelenül.
„Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruhá já t nem kívántam : sőt magatok tudjátok, 

hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a  kezek gondoskodtak. Mindenestől 
megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni és meg
emlékezni az Ür Jézus szavairól, m ert Ö mondá: „Jobb  adni, mint venni." (Ap. Csel. 20, 30—35.)

Soha ez a világ nem látott nagyobb igénytelenséget, mint 
amilyennel az Isten Fia, a Főpap járt-kelt benne. Vállalta már 
akkor, amikor önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett (Fii. 2, 7) és noha övé volt minden 
gazdagság, szegénnyé lett az emberekért (II. Kor. 8, 9). Igény
telenségéről lepattant a kísértő csábítása (Máté 4, 8—9) és igény
telenségében lemondott a legelemibb kényelemről is, nem bánta 
azt sem, hogy nem volt, hová fejét lehajtsa (Máté 8, 20).

Igénytelenségében is hű követője volt papja, a nagy apostol. 
Megelégedett volt akkor is, amikor szűkölködött és éhezett (Fii. 
4, 11—12), még csak meg sem kívánta másnak ezüstjét, aranyát, 
vagy ruháját. Két keze munkájával kereste meg, amire szüksége 
volt, belőle jutott kísérőinek is. Vagyon gyűjtésére persze nem 
futotta. De vagyon gyűjtésére nem is terjedt ki igénye.

Ráolvas ez a lecke a papokra! Nehéz a lecke. Igényes kor
ban élnek, reájuk is átragadtak az igények. Anyagias korban 
élnek, őket is megejtette az anyagiasság gonosz szelleme. Kör
nyezetük természetesnek veszi, hogy jobb venni, mint adni, ők 
maguk sem értik már, hogy volna „jobb adni, mint venni"!

Sötét ez a kép a papokról, rágalom? Erről adjunk számot 
a Főpap előtt!

Azt mondod, hogy neked ugyancsak nem lehetnek igényeid, 
hiszen alig telik a legszükségesebbre is. Az anyagiasság vádját 
is elhárítod magadtól, mert nem teszel mást, mint hogy meg
követeled azt a keveset, ami járandóságod és amit olyan nehe
zen akarnak neked megadni. Adni pedig, — ugyan lehet-e a 
semmiből még adni is!

Igazad lehet. Hogy így van-e, kitűnik majd, ha nemcsak 
magadat nyugtatgatod így, hanem szemrebbenés nélkül el tudod 
mondani a Főpapnak is'.

Mielőtt vállalkoznál reá, gondold meg, hogy vannak gyüleke
zetedben erőtlenek, akikről neked kell gondot viselned. Olyanok 
is, akiket példáddal kell igénytelenségre nevelned. Szó szerint 
olyan erőtlenek is, akiknek nem engeded meg, hogy szegénysé
gükre hivatkozva kivonják magukat a közteherviselés alól. Sőt 
olyan nyomorgók is, akikhez képest Te még mindig gazdag vagy.

Hogy példádon valóban senki sem botránkozhatik meg, — 
hogy az erőtlenek élén a magad erőtlensége mellett is ott van 
a neved a templomépítési és más gyűjtési listákon, — hogy való
ban egy falat kenyérrel sem tudsz gondot viselni gyülekezeted 
éhező erőtlenjeiről, — ezt mondd meg a Főpapnak!

Budaker Oszkár
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A  dolgozó szobában .

M iért van szükségünk filozófiára?
1 Az ifjabb lelkészi nemzedék egyre komolyabban veszi 

az evangélium szolgálatát. Nem könnyű azonban megőriznie a 
reformátori vonalat, mivel a politika, népi megújulás, szociális 
kérdés, sőt irodalmi érdeklődés is egykönnyen, szinte észrevét
lenül le tudja téríteni az't, aki nem áll éberen és szakadatlanul 
résen. Örvendetes ez az evangélium felé fordulás és csak az az 
aggodalom árnyékozza be örömünket, vájjon tartós lesz-e, előre
halad-e, elmélyül és szétterjed-e az evangélium reformátori meg
értése; életformáló hatalommá válik-e, vagy pedig ellentétes 
erők megakasztják és félreviszik az utolsó emberöltő megúju
lását.

A reformátori theológia öntudatos műveléséhez, az elka- 
nyarodás lappangó veszélye elleni erélyes és eredményes véde
kezéshez azonban jó szolgálatokat tehet a megfelelő filozófiai 
iskolázottság. Ezen a ponton azonban van pótolnivalónk nekünk 
fiataloknak. Úgy látom, hogy nem annyira a bölcseleti előkép
zettség körül, nem is a nagy elfoglaltság következtében beálló 
időhiány körül kell keresnünk a filozófiai stúdiumok elhanya
golásának okát, hanem egy elhamarkodott, túlzásba vitt és hely
telen következtetésekhez alapul szolgáló jelszóban. Theológusok 
vagyunk és nem filozófusok. Felismertük, hogy a filozófia igé
zete milyen végzetes volt a theológia történetének sok korsza
kában és ezért a védekezésnek azt a módját választjuk, hogy 
távol tartjuk magunktól a filozófiát és nem törődünk vele.

Az elutasító magatartásnak az alapját nyomós történeti érvek szilár
dítják meg. A XIX. században a theológiai munka valamennyi irányzatában 
kisebb-nagyobb mértékben szinte csak a függvénye volt a mindenkori filo
zófiai áramlatoknak. A theológia eme „bábeli fogságának11 káros ered
ménye éppen eléggé nyilvánvalóvá lett az első világháború körüli idők 
lelki és szellemi zűrzavarában, az egyház tekintélyének lehanyatlásában, 
a nagy tömegek elvilágiasodásában, az evangélium üzenetének meghamisí
tásában, sőt elkallódásában. Mi nem kérünk löbbet a „modern“  és a vele 
leplezetten rokon „pozitív11 theológiából. Kereken szakítunk ezzel a hely
telen hagyománnyal, hogy újra szervesen folytassuk az orthodoxiával meg
szakadó reformátori vonalat.

A XX. század egy nagyméretű szabadságharccal kezdődött. A theoló
gusok fel akartak szabadulni a filozófia gyámkodása alól és elkezdtek rá
eszmélni a theológia istenadta feladatára és sajátos, minden más tudo
mánytól gyökeresen elütő módszereire. Megemlíthetjük itt pl. Schlatter 
Adolf nevét, aki az elsők között ismerte fel a késői-görög szellem rontó 
hatását a keresztyénség tanítása és az egyházi szolgálat terén. Vele egy- 
időben figyelmeztetett a görögös eltorzulásra Harnack Adolf is. A tények 
számbavételében nagyjából közös úton haladtak ők ketten, de milyen el-



195

térő értelmezésben és gyökeresen más eredménnyel érvényesítették fel
ismeréseiket. Harnack a modern alanyias idealizmus hatására a keresztyén 
dogmák ellen fordította történeti felismeréseit; munkásságának végső ered
ménye pedig az lett, hogy magát a Bibliát is teljesen félreértette és a 
modernista szellem képére próbálta átmagyarázgatni. A kisebb romlást 
akarta elkerülni és beleesett a keresztyénség mivoltának teljes felbomlasz- 
tásába. Schlatter alapos filozófiai munkával tisztázta a filozófia rontását, 
nemcsak az ókori egyháztörténetben, hanem jelenvaló jelentkezésében is. 
Világosan rámutatott arra, hogy csak egyetlen úton lehet elkerülni a filo
zófiai gondolatok megvesztegető, csábító igézetét, ha a bibliai történet 
tényeit és folyamatát mennél hűségesebben és pontosabban figyeljük meg 
és vesszük számba. Ezzel a theológiát magasabbrendű tény-tudományként 
és többé nem elvekből szerkesztő, okoskodó, spekulatív elméletként mű
velte. (Die philosophische Arbeit seit Cartesius, 1906 ; 2. kiadása 1910.)

Tovább vezette a tisztulás folyamatát többek között Elért Werner, 
amikor nyomatékosan hangoztatta, hogy élesen meg kell különböztetnünk 
a filozófia szemléletmódját és gondolkodási eljárását a theológia jelleg
zetes magatartásától és munkájától. Őrködnünk kell a theológiának a filo
zófiától való „diastasis"-a fölött, a kettejük között fennforgó, el nem 
alkudható és ki nem kerülhető különbség fölött. (Dér Kampf um das 
Christentum, 1921.) A magyar protestáns theológiában Pröhle Károly kép
viselte úttörő módon ezt az alapvető belátást, évtizedekkel megelőzve 
a református theológusokat. Ez a megújulási folyamat azután egész a 
gyökerekig elhatott Barth Károly és társainak munkásságában. A körülötte 
kitörő és részben még ma is kavargó szellemi tusázás eredményeképpen 
azonban kialakult már nemcsak a hitvallásos református, hanem a hit
vallásos evangélikus egyházi tanítók körében is (Asmussen Hans, Schlink 
Edmund stb.) az az elemi belátás: a theológiai munkában filozófiai szem
pontok és érdekek nem kaphatnak uralkodó helyet.

Ezt az alapvető felismerést azonban könnyű félreérteni és arra a 
helytelen következtetésre jutni, hogy a theológusnak tehát nincs szüksége 
a filozófiai munkára, sőt egyesek a szónoki kiélezést kedvelve, még azt is 
megkockáztatják, hogy a filozófiai eszmélődés egyenesen káros és vesze
delmes a theológus szolgálatára nézve.

Ezzel a felületes félreértéssel szemben mi a valóságos helyzet az újabb 
reformátori theológiában? Barth szerint az ige tipológiájának lényege a 
teljes szakítás és gyökeres felszámolás a természeti theológiával. Az egy
ház és az egyes hívő életében minden egyedül és kizárólag Isten cselekvé
séből és ajándékából való. Az isteni kezdeményezés feltétlenségét hirdeti, 
amelyre az ember minden tevékenysége csak visszhang, alázatos és enge
delmes felelet. A keresztyénségnek nincsen önmagában való értéke és 
ereje, hanem minden pillanatban teljesen Isten szabad kegyelmétől függ. 
Mindezt annak az alapján mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy Isten 
igéjét meghallottuk. Egyedül Istennek ez a megszólaló, ma is megjelenő 
igéje a mértéke, forrása és végső célja mindennek, ami az egyház körén 
belül van, elhangzik és végbe megy. Nincsen semmi külső megítélője Isten 
igéjének, sem az értelem, sem semmiféle filozófiai elv. Minden filozófiai 
munka a természeti theológia egyik válfaja és így világért sem szabad reá 
támaszkodni, hozzá igazodni, még kevésbbé döntő beleszóláshoz juttatni
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a theológus munkájában. Ez az egyik tény, amelyet egészen komolyan kell 
bennünk és soha egy pillanatra sem szabad szemünk elől tévesztenünk.

Viszont észre kell vennünk Barth munkásságával kapcsolatban egy 
másik tényt is. Miközben a kinyilatkoztatás valóságának megértésében 
könyörtelenül elutasítja a filozófiát és a természeti theológiát, roppant 
erővel mutatkozik meg Barth tévedhetetlen és hibátlan emberi logikája. 
Hatalmas szellemi erőfeszítést és óriási értelmi fáradozást láthatunk az 
Egyházi Dogmatika eddig megjelent négy kötetének több mint 3200 lap
ján, azért, hogy theológiai gondolkodása megőrizze tisztaságát és tanítá
sában a gondolat-vezetés bizonyságtevő élességét kidolgozza. Erre a telje
sítményre, a szokványos filozófiai és „theológiai" spekulációktól való el
szakadásra, ilyen merész úttörésre csak olyan elme volt képes, amely 
mestere a filozófiai eszmélődésnek is. Éppen a theológiai munka önálló
ságának, minden más tudománytól és a filozófiától gyökeresen eltérő sajá
tosságának és különvalóságának biztosítása el nem képzelhető a bölcse
leti készség és jártasság teljes birtokolása nélkül.

A theológus tehát adottságokból, a kinyilatkoztatás esemé
nyeiből, történeti tényeiből indul el gondolkodásában és munkája 
a hitben folyik, de értelmének működése révén. A hitbeli gon
dolkodásnál is az értelem az eszköz. Nyilvánvaló, hogy nem 
lehet közömbös, vájjon csiszolt, mozgékony, érzékeny és rugal
mas-e az értelmünk, vagy pedig berozsdásodott, érdes, merev és 
döcögő? Eszünket egy pillanatra sem kapcsolhatjuk ki tehát 
theológiai munkánkból, csak az a kérdés, hogy hogyan bánunk 
vele? Filozófiai elvekhez szabjuk-e magunkat avagy tárgyunk
hoz, a kinyilatkoztatáshoz igazodunk-e; az értelem önmagába 
zárkózott, a maga körén belül mozgó, önmagában maradó zárt 
világát valljuk-e végső alapnak avagy megnyílik-e értelmünk 
Isten egészen más és magasabb rendű világa üzenetének befo
gadására? Barth tehát a filozófiai álláspontot és módszert uta
sítja el theológiai munkássága közben és nem az értelem elfoj
tására törekszik. Szó sincsen itt az értelem feláldozásáról, a 
sacrificium intellectusról, hanem ellenkezőleg arról, hogy értel
münk felszabadul az ige nyomon követésére, gondolkodásunk 
is engedelmességben, az igére válaszolva, neki megfelelően 
igyekszik végezni munkáját. Az egyház körén kívül pedig a világ 
és élet rejtélyeinek fürkészésében, a filozófiában semmi kivetni
valót nem talál Barth, sőt a legnagyobb megbecsüléssel és érdek
lődéssel kiséri figyelemmel a nagy gondolkodó vizsgálódását és 
igazság-kutatását.

A bölcselet művelésétől való idegenkedés, a filozófiai haj
lam (erósz) elnyomása a fiatalabb nemzedékben tehát inkább 
csak félreértésből, másodkézből átvett gondolatokból, olvasmá
nyok félig-megemésztéséből, divatossá váló jelszavak hatására 
üthette fel a fejét.

Egyik tünete a filozófiával szemben való bizonytalan és tisztázatlan 
magatartásnak az, amit talán az „idealizmus száműzetésének“  nevezhet
nénk. Az idealizmus gyűjtőfogalom, nevén különböző jelenség#ket érthe
tünk. Minden általánosítás igazságtalanságra vezet, de az elnagyolás és
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gondatlanság kevés téren bosszulja meg magát keservesebben, mint éppen 
itt. Közönséges, útszéli vélekedés szerint idealista ember az, aki eszmé
nyekért rajong, álmodozik, a dolgokat szépíti, eszményíti és vagy íel- 
lengző, élhetetlen alak, aki a csillagokra szögezi merőn a tekintetét, de 
közben felbotlik a legkisebb göröngyön is, vagy olyasvalaki, aki a maga 
feje szerint elképzeli a legjobb megoldást, elterveli az egyetlen utat és 
azután mit sem törődve az adott helyzettel, tűzzel-vassal keresztülerősza
kolja a maga elgondolásait. Arra talán nem sok szót kell vesztegetnünk, 
hogy nem ilyesféle idealizmusról van szó akkor, amikor az evangélium 
és az idealizmus összebékíthetetlen ellentétéről beszélünk. Ez a köznapi 
idealizmus a spekulatív idealizmusnak népszerűsített, ellaposított, mély- 
értelműségéből kiforgatott, megcsonkított torzképe. A spekulatív idealiz
mus rendszerei gazdag tartalmúak; külön mozgalmas világ mindegyikőjük. 
Ezekkel kell felvennie az evangélium hirdetőjének a harcot. Némi segít
séget kaphatunk ebben a küzdelemben magától a filozófiai kritikától is, 
hiszen merőben az értelem belátásai alapján is fel lehet mutatni e rend
szerek tarthatatlanságát. A végső döntés azonban az ige uralmától és soha
sem filozófiai latolgatástól és rostálástól függ.

A spekulatív idealizmus elleni theológiai és filozófiai harc azonban 
sokakban azt az érzést váltotta ki, hogy ezzel végeztünk az idealimussal 
és többé sehol sem lehet nekünk vele dolgunk. Holott hátra van még a 
kritikai idealizmus, az idealizmus legigazibb maga-megértése, jórészt Kant 
igazi megértésében és magyarázásában, illetve tanításainak továbbgondo
lásában. Ebben az irányban juthatunk olyan megalapozott álláspontra és 
olyan igazolt szemlélethez, amelyről a legteljesebb és a valóságnak leg
megfelelőbb áttekintést kaphatjuk az ember és a világ kérdéseiről. Ámde 
az is kétségtelen, hogy még ez az igazi idealizmus sem juthat szóhoz 
a theológiai munkában. Ellenben a lélektan, a társadalmi élet és a nevelés, 
valamint az élet egyéb területein ez a felfogásmód teszi a legjobb szolgá
latokat. A legszabatosabb dogmatikai munka is érintkezik az emberi élet 
eme kérdéseivel és így a legöntudatosabb theológus is haszonra veheti 
a kritika i idealizmus segítségét.

Röviden összegezve első gondolatmenetünket: a filozófiai 
munka elhanyagolása félreértésből ered. Csak a maga határai 
között végzett bölcseleti munka számíthat a theológus komoly 
figyelmére, de a maga körén belül mozgó filozófiai eszmélődés 
komolyan figyelembe veendő. Más a pusztán értelemből okos
kodó és más a hitben folyó gondolkodás, mégis az értelem 
munkájával való megismerkedés és az értelem gyakorlása a 
szakszerű, tárgyilagos és hűséges theológus munkában is meg
hozza gyümölcsét.

2. A következőkben néhány pontra szeretnék rámutatni, 
ahol megláthatjuk a filozófiai iskolázottságnak segítségét az 
evangélium szolgálata közben.

A nagy gondolkodók műveivel való foglalkozás serkentő 
és fegyelmező hatása nélkül gondolkodásunk ötletszerű, szeszé
lyes és kapkodó lesz. Sok prédikációnál megfigyelhetjük, hogy 
igazi tűz lobog az ígehirdetőben, mély és találó meglátásai van
nak az ige világából, de beszéde összefolyó szóáradat, tagolatlan
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ömlengés. A logika pallérozásának hiánya miatt nincs éles, hatá
rozott gondolatmenete, előadásában a bizonyságtevés nem fej
lődik, nem bomlik ki, hanem ugyan a körül a gondolat körül 
forog és kavarog eleitől-végig. Az ige üzenetének elágaztatása 
összekuszálódik, biztos iránya elmosódik. Tanításunk szabatos
sága is sok kívánnivalót hagy maga után a logika iskolájának 
hiánya miatt. Észre lehet venni, hogy a sekélyebb tartalom is 
mennyivel nagyobb erővel hat pl. egy komoly skolasztikus szel
lemi tornán keresztülment klerikusnál.

Minden gyakorló lelkipásztor számára életbevágó a Biblia 
helyes és igazi megértése és értelmezése, öntudatos írásmagya
rázó elvek kellenek ehhez és a módszereknek világos ismerete, 
biztos kezelése. A filozófia számonkérő, ellenőrző, felelősségre 
vonó próbáján kell keresztül mennünk, hogy' tudjunk igazán 
közeledni a Bibliához. Tisztában legyünk a páratlan Biblia párat
lan üzenete meghallásának egyedülálló, minden más szöveg
magyarázattól sarkalatosán elütő feltételeivel, ismerjük a hozzá
vezető utat és tudjunk azon járni. Azért olyan ingatag az exe- 
gezisünk és hiányos, mert tanácstalanok vagyunk sokszor a leg
elemibb eljárás körül is. Néhány kommentár vagy kegyes építő 
irat benyomása, vagy emléke nem pótolja a Biblia szövegével 
való egyéni, személyes tusakodásunkat.

Nemcsak a theológia tudományának önálló művelőjétől, hanem min
den értőjétől és minden vele foglalkozó hívőtől (nemcsak a lelkészi tiszt 
viselőitől) meg kell követelnünk theológiai felfogása következetességét és 
meggyőződése megalapozottságát. Olvasmányok vagy előadások hatására 
hányszor kerülnek egymás mellé a legkülönbözőbb, sokszor ellentétes 
gondolatok és nézetek agyunkban. Itt csak az oszlathatja el az elburjánzott 
szellemi zavart, a szavak hitelevesztettségét, ha világosan átgondoljuk a 
Biblia üzenetét, biztosan látjuk annak középponti tartalmát és minden rész
letet azzal összefüggésben, annak világosságában nézünk. Ehhez azonban 
az szükséges, hogy tisztában legyünk a theológiai ismeretelmélet alapvető 
felismeréseivel. Tudnunk kell, hogyan jutunk a hitbeli tapasztalathoz, min 
alapszik hitvallásunk bizonyossága, minek alapján ismerhetjük meg ön
magunkat és honnan meríthetünk bizonyos kijelentéseket az élő Isten aka
rata felől?

ígehirdető és lelkipásztori munkánkban mindig határozott, 
élő, ismert emberekre kell tekintenünk. Névreszóló, személyes 
üzenetet bízott ránk az Isten és élő embereknek kell azt átad
nunk. Ahhoz azonban, hogy nekik szólónak érezzék szavainkat, 
az szükséges, hogy elevenükre célozzunk, eltaláljuk szívüket. 
Minden filozófiai rendszer kora vélekedését tükrözi, a korszak 
ember-képe és világ-képe, az élet akkoriban dívó ábrázolása ölt 
alakot benne. Csak ezeknek a rendszereknek alapos ismeretében 
tudjuk itt és most szolgálni a megjelenő, körünkben megszólaló 
igét. A filozófiai munkának tehát mind világnézeti, mind lélek
tani kutatása, útkeresése, sejtése, vagy megállapítása formálja 
csakugyan bizonyságtevésünket és gyarapítja készségünket, hogy 
elérjük mondanivalónkkal az előttünk élő emberek szívét.
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Sokszor hiányolják azt, hogy egyházunknak a szociális kérdésben 
vallott értékes és egyedülálló mondanivalója nem szólal meg eléggé bátran. 
Ennek egyik okát ugyancsak filozófiai műveltségünk ösztövérségében 
kereshetjük. A túlsó oldalon egységes felfogásból vonják le az elméleti 
és gyakorlati következményeket és az élesen megfogalmazott célkitűzések 
könnyen szervezhetővé teszik a tömeget. Világos fogalmakkal, a tények 
és összefüggések találó, pontos leírásával és elemzésével kell dolgoznunk, 
ha társadalomnevelő munkánkat hathatósabbá akarjuk tenni. De nemcsak 
a kifelé irányuló szolgálatunk gyarapodna súlyban és erőben, hanem a 
belső építő munkánk is. Gyülekezeti életünk és az evangélium körüli test
véri közösség sok vita tárgya, azonban az elmosódó, homályos fogalmak 
között elsikkad az esedékes tennivaló biztos iránya. Közösségi magatartá
sunk és szolgálatunk szilárd gerincet, szavunk és az emberekkel való érint
kezésünk határozott veretet, evangélikus jelleget csak akkor kaphat, ha 
alapjaiból és szervesen gondoljuk át Luther páratlan tanítását a keresz- 
tyénség közösségteremtő erejéről.

3. A történeti egyházak kialakult életrendje azt hozta magával, hogy 
a lelkipásztorok akadémiai előkészület után, mint az értelmiségnek a tagjai 
végzik szolgálatukat. Ez azt jelenti, hogy a szorosan vett egyházi szolgá
latukon kívül és túl, társadalmi és nemzeti felelősség terhe is hárul vál- 
lukra. Mihelyst lemondanánk arról az igényről, hogy ígehirdetőink egy
szersmind tudományos készültségű és érdeklődésű emberek, azonnal le
süllyednénk a szekták színvonalára. Az igazi műveltség képviselete és mun
kássá azonban elképzelhetetlen a filozófiával való megismerkedés és ál
landó foglalkozás nélkül. Nem szaktudósokká kell válniok a lelkészeink
nek, hanem a szó igazi értelmében vett művelt embereknek, akik ma a jel
szavak elburjánozása idején biztos ítélettel rendelkeznek, mert van szilárd 
mértékük, akik eligazodnak a nagy átalakulásban, mert mindent a maga 
helyére tudnak tenni, meg tudják különböztetni lényegest a mellékestől, 
a fontost a sallangtól, a valódit és igazit a hamistól és talmitól. A filozófia 
serkentő szolgálata hozza magával, hogy szellemi igények ébrednek ben
nünk, fogékonyságunk és készségünk kitágul, érzékenyebbé válunk a szel
lemi világ gazdagsága iránt. Kiteljesedett, gazdag, belső életet élő egyéni
ségek az igének is teltebb, hűségesebb és elevenebb visszhangjai, mint a 
megszűkült, megkopott, vértelen, berozsdásodott egyének.

Nemzeti jövőnk egyik kívánalma, hogy egységes közvélemény ala
kuljon ki. Ehhez azonos iskoláztatás, egységes alapú elemi műveltség kell. 
Ezenkívül szükséges azonban az is, hogy a magyar szellemi élet minden 
irányban kiteljesedjék. Csonka lenne a magyar szellem, ha elhanyagolnánk 
a filozófiai eszmélődést. Itt is eleven kapcsolatba kell jutnunk gyökereink
kel. Böhm Károly rendszerében pl. mind mai napig alig kiaknázott kin
csünk van. Ha eleven viszonyulással kapcsolódnánk hozzá gyökereinkhez, 
szervesen továbbfejlesztenénk a csírákat, nagy lépéssel jutnánk előre 
magyar-voltunk kiteljesedésében.

Evangélikus lelkészek számára nagy elfoglaltságukban, szo
ros idejükben és az exegézis és Luther tanulmányozása mellett 
hasznos a filozófiai foglalkozás. Sok vesződséggel jár, de a türel
mes, kitartó fáradozás meghozná a maga gyümölcsét. Kell ez a 
kemény iskola, gondolataink megfegyelmezése, hogy egész egyé-
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niségünk határozott veretet kapjon. Isten szolgálatában is ke
mény-kötésű, kiforrott egyéniségekre, szilárd jellemű, nyitott 
szemű, fogékony szívű emberekre van szükség. Ennek elérésére 
pedig a filozófia szolgálata is számottevő.

Irodalom: A filozófiai továbbképzéshez útmutatást találhatunk Urbán 
Ernő: A lelkipásztor műhelye c. tájékoztatójában. Lelkipásztor, 1940. febr., 
márc. és áprilisi számában, különösen 169 I. Az itt felsoroltakból kiemelem: 
Trócsányi Dezső: Bölcseleti bevezetés, Pápa, 1934. és Tavaszy Sándortól: 
Mi a filozófia? Kolozsvár, 1928. A lét és a valóság, u.-ott, 1933, azonkívül: 
A theológia a tudományos életben, különös tekintettel a magyar tudomá
nyos életre. És lön világosság. Ravasz L.-Emlékkönyvben, 1941, 246 I. 
Prőhle Károly: A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai, Theológiai 
Szaklap 195, A jelenkori vallásbölcsészet főkérdései, Budapest, 1925, Az 
ember létproblémája és a hit, Keresztyén Igazság, 1934, 170 1. A protestan
tizmus sorskérdése, 1935. u.-ott 28 1. Borbáth Dániel: A vallásfilozófia 
lehetősége a theológiában, Az Út, 1933, Nagy Barna: A theológiai mód
szer problémája az ú. n. dialektika theológiában, Budapest, 1936. Bartók 
György: A filozófia lényege, 1924, Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Különö
sen A theológia feladata és módszere c. fejezetek, Sopron, 1941.

Barth Károly: Schicksal und Idee in dér Theologie, Zwischen den 
Zeiten 1929, Offenbarung, Kirche, Theologie, Theol. Existenz heute 9. Die 
Grundformen des theologischen Denkens, Evang. Theologie 1936. Ili, 462. 
Diem Hermann: Kritischer Idealismus in theologischer Sicht, München, 1934. 
Analógia fidei gégén analógia entis, Evang. Theologie, 1936, Kutter Her
mann: Plató und wir, lm Anfang war die Tat, ein Kant-Buch. Spörri Theo- 
phil: Drei Wege dér Erkenntnis, Barth Heinrich: Die idealistische Philo- 
sophie und das Christentum, Zwischen den Zeiten, 1928. Die Philosophie 
und das Christentum u.-ott, 1929, Ontologie und Idealismus, u.-ott 1929, 
Die Geistfrage im deutschen Idealismus, Zűr Lehre vöm heiligen Geist, 1930 
(magyarul Kozma Tibor fordításában), Philosophie und Christentum, Zeit- 
wende, 1930, Philosophie, Theologie und Existenzproblem, Zwischen den 
Zeiten, 1932, Das Sein in dér Zeit, Tübingen, 1933, Christliches Denken, 
Theol. Blatter, 1937. Az idealizmus mibenlétét tisztázza Brunstád Friedrich: 
Reformation und Idealismus, Luther Gesellschaft, 1925; végül Schlatter 
Adolf: Die philosophische Arbeit seit Cartesius, Elért Werner: Dér Kampf 
um das Christentum. Althaus Paul: Vöm Sinn dér Theologie; Erkenntnis 
und Leben, az Evangélium und Leben kötetben, 1927. Theologie des Glau- 
bens, Theol. Aufsatze I., 1929. Urbán Ernő.

Egyházi esztendő a  szószéken.
Böjt 4. vasárnapja.

A vasárnap jellege. A vasárnap latin neve: Laetare! Örüljetek! Ha 
visszaemlékezünk arra, amit a böjti vasárnapok ó-egyházi jellegéről mon
dottunk, nem találjuk szokatlannak, hogy már a nevével is áttöri vasár
napunk a komor böjti hangulatot.

A napnak régi evangéliuma az 5000 ember megvendégelésének jánosi 
textusa. A nap témáját „Das Kirchenjahr“ így határozza meg: Az élet 
kenyere. Meditációnk során nyert gondolatok megértetik velünk, hogy 
nem allegórizálás, hanem exegézis kényszerít a vasárnap tárgyának ilyetén 
meghatározására.

Az oitári ige: Róm. 5, i—íj.
A szószéki ige (János 6, 1—15) jelentése. Ez a 15 vers kiszakít- 

hatatlan az egész hatodik részből. Igénk helyes megértéséhez át kell tekin
tenünk a fejezet egészét.
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Csodaváró tömeg: követi Jézust (2. v.). Éhségüket szánalomból az Ür 
néhány kenyér és hal csodálatos megszaporításával csillapítja (5—13. v.). 
A sokaság feujjong: ez az ő Messiása! De Jézus eltűnik: messiási életét és 
munkáját nem a világ elképzelése szerint alakítja, az Isten szabja azt meg. 
És Isten a kereszt, nem pedig a dicsőség útját rendelte néki (14—15. v.; v. ö. 
Máté 4, 1—11.). Majd a vízen járva átkel a tavon (16—21. v.). Másnap a 
tömeg utána megy (22—25. v.). Jézus szemükre hányja, hogy csupán a jól- 
lakás, a kapott kenyér vonzza őket (26. v.). Pedig van kenyér, mely az örök 
életre táplál. Erre vágyódjanak (27—34. v.). Ez a kenyér: Jézus (35. v.). 
Az élet kenyeréről szólva Jézus utal halálára, amelyben testét adja a világ 
életéért (51. v.) és az úrvacsorára, amelyben testét és vérét esszük és 
isszuk (52—58. v.).

Ebből a rövid vázlatból is látható, hogy a kenyér-csoda János evangé
liumában nem önmagában álló jelentőségű. A kenyér-csodánál megállani 
nem lehet.

Erre különben a történet befejező eseménye is figyelmeztet: a kenyér
csodából hamis reménységek és téves látások születtek. A csodálatos ebéd 
a tömeget arra indította, hogy lelkesedjék a szája íze szerint való Mes
siásért. Teljes félreértésre adna ma is lehetőséget, ha Jézust kenyér-soka- 
sítóként hirdetnénk a szociális kérdéssel viaskodó világnak. Általában 
semmiféle földi kívánság nem foghatja Jézust igájába. Szó se róla, világ
boldogítóra várnak a tömegek, még az igehallgatók nagy része is. De az 
igehirdető számára sohasem lehet mérték az, amit hallgatói várnak tőle.

Egyébként pedig Jézus expressis verbis figyelmeztet, hogy a kenyér- 
csoda magán túl utal: 26—27. versek!! A földi kenyérről felemeli Jézus 
a sokaság szemét az élet kenyerére. Vagyis: önmagára! Jézus Krisztus 
kínálja, adja, jelenti nekünk az örök életet. Aki hisz őbenne, azé az élet. 
Nem a f ö l d i  k eny é r ,  hanem Jézus K r i sz t us ,  az ö r ö k  é t e t  
k e n y e r e  l e g y e n  l e g n a g y o b b  g o n d u n k  és l e g f ő b b  v á g y u n k :  
ez a t e x t u s  üzenet e  e r e d e t i  j e l e n t é s é b e n  és csak ez l ehe t  
i g e h i r d e t é s ü n k  k ö z p o n t i  üzenet e  is.

A z u t á n  — szinte csak úgy mellékesen — lehet, hogy megtapasz
taljuk: Jézus a földi kenyeret is meg tudja adni csodálatosan és megfogha
tatlanul. Olyankor is, amikor azt az emberi értelem teljesen lehetetlennek 
tartja (7. v.). Olyan módon is, ahogyan nem várnánk (9. vül), csodálatos 
bőséggel (12—13. v.). De lássuk meg: nem ez a fontos, ez csak epizód. 
Nekünk nem ezért kell Jézus mellé állnunk, hanem önmagáért: a benne 
nyert üdvösségért.

Az élet kenyeréről szóló igének két „bő jti“  vonása felhasználható 
igehirdetésünkben: 1. Jézus úgy válik életté számunkra, hogy életét adja. 
A 41. vers hatalmas ujjmutatás böjt végére: a keresztre. — 2. Az örök élet 
kenyerét lehet enni az úrvacsorában. Az úrvacsora szoros tartozéka a böjti 
időszak gondolatkörének.

Ez a kettős böjti utalás sem önkényes túllépése a textus határának. 
Erre utal bennünket a 4. vers, mely sejtelemszerűen, de nyomatékosan 
emlékeztet a közelgő páskaünnepre s vele az utolsó vacsorára és Jézus 
halálára.

Értjük-e már, miért lehet hangos a „Laetare“ textusunk alapján? 
Nem a kenyér-csodáért, bár ezt is hálásan számba vesszük. Sokkal inkább



202

Jézus Krisztusért, aki önmagát adta értünk a halálban, önmagát adja 
nékünk az úrvacsorában, s önmagával együtt örök életet ad.

Megjegyzés: Meditációnk eredménye nem jelenti azt, hogy a kenyér
csoda jelentését nem szabad alkalmaznunk a mai életre, a keresztyén ember 
földi ínségére és ebben az ínségben Jézus Krisztus hatalmára. Csak azt 
jelenti, hogy a sorrendet tartsuk meg és a legnagyobbat ne felejtsük. 
„Keressétek először Istennek országát és mindenek megadatnak néktek.“

Böjt 5. vasárnapja.
A vasárnap jellege. Judica vasárnapja nevét a 43. zsoltár 1. verséből 

nyerte: „íté lj meg engem, óh Isten!“ Ez a mondás eredeti helyén azt 
jelenti, hogy Isten döntése, ítélete a zsoltáríró javára szól. Nyilvánvalóan 
kapcsolódik ehhez az ó-egyházi evangélium, amely így kezdődik: „Kicsoda 
vádol engem tiközületek bűnnel ?“ és így folytatódik: „Nem én keresem 
az én dicsőségemet; van aki keresi és megítéli“ , az Isten. A keresztfán 
végződő perben Isten áll a vádlott Jézus mellé: ez a vasárnap üzenete.

Az oltári ige: Zsid. 9, 11 —15.
A szószéki ige (János 8, 46—59) jelentése. Textusunkban Jézus és a 

hitetlen zsidóság állnak perben egymással. Ez különben az egész 8. feje
zeten, sőt jellegzetes módon az egész jánosi evangéliumon végigvonul. 
A.rszenvedélyes vitát tömören foglalja össze a 13. vers: Jézusnak önmagá
ról tett mérhetetlen igényű kijelentései egyfelől, ellenfeleinek meghazud
tolni akaró elutasítása másfelől váltakoznak ebben a harcban.

Nem istentelen emberek Jézus ellenfelei. A vita során Ábrahámra, 
minden hívő izraelita ősére és példájára támaszkodnak (52—56. v.). Sőt 
éppen a vallási felháborodás hevíti őket: Jézus Istennek mondja magát, 
holott nem az! Őrülettel határos istenkáromlásnak megszállottja szemük
ben Jézus („ördög van benned11, 48. v. — 53. v.).

És Jézus? 1. Szemernyit sem enged isteni igényéből. Bátran állítja 
teljes bűntelenségét (46. v.). Isten egyedüli ismerőjének (55. v.), kijelentő
jének (Jézus szava =  Isten szava, 47. v.) és az örök élet adójának (51. v.) 
vallja magát. Kijelenti örökkévalóságát (58. v.).

2. Minden, amire ellenfelei hivatkoznak, m e l l e t t e  szól. Akiről ti 
azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, az én Atyám (54. v.). Ábrahám a ti 
atyátok, messiási reménységben engem látott (56. v.). Röviden: A t i  
Istenetek és Ábrahámtok m e l l e t t e m  tesz tanúságot.

Hogyan tudjuk most már igénket az igehirdetésben hasznosítani? Több 
irányban is elindulhatunk.

a) Jézussal szemben nem lehet Istenre hivatkozni. Ma. amikor divattá 
lett a vallásos pogányság és sokan büszkén emlegetik, ők nem istentele
nek, hisznek a gondviselésben, a teremtőben, fajban, és így tovább, — ami
kor „keresztyén vallásos11 emberek hittartalmából teljesen hiányzik Jézus 
Krisztus (sokkal gyakoribb jelenség gyülekezeteinkben, mintsem gondol
nánk), — nem lehet eléggé világosan megmondani: Jézus személye körül 
dől el hit és hitetlenség. Jézussal szemben való állásfoglalás dönti el, hogy 
kicsoda van az Isten mellett. Aki Őbenne megbotránkozik, vagy egyszerűen 
hite nem Őrajta csüng, — lehet külső magatartásában vagy belső világában 
mélyen vallásos, hivatkozhatik akármennyit az Istenre, — mégis hitetlen 
és nincs köze az Istenhez. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus a
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keresztyénség választóvize. A hitetleneket egyedül biztosan felborzoló 
vörös posztó. Textusunkban fanatikus vallásos embereket látunk, de mert 
Jézus ellen és nélkül vannak, az Isten nélkül és ellen vannak.

b) Az igehirdetésben azután nyilvánvalóvá lehet Jézus pere a mai 
hitetlenekkel. Textusunk példát mutat az igazi apológiára. Ennek célja 
nem az óvatos védekezés és a keresztyénség nagy igazságainak minden 
áron való elfogadtatása, hanem meggyőzés és leleplezés. Meggyőzés, kéte
lyek leküzdése, kérdések megválaszolása, viaskodás mások hitre jutásáért. 
(Éppen János evangéliumának 8. fejezete mutatja, hogy ez nem hiábavaló 
vállalkozás. 30—31. vers!!!) És leleplezés: a teljes istentagadás feltárása. 
Hogy ne lehessen az Istennel takarózni Jézus Krisztussal szemben. Textu
sunk várja azokat a prédikátorokat, akik a mi időnk és egyházunk tuda
tos hitetleneivel felveszik a beszélgetés fonalát és perbe szállnak velük.

c) Végül megszólalhat igehirdetésünk során igénknek néhány hatal
mas kijelentése Jézus Krisztusról. A christológiai vonalon kerül mindig 
legnehezebb feladat elé az igehirdető, mert mondanivalóit nehéz ember
közelségbe hozni. Hogyan igényelheti a gyülekezet érdeklődését Jézus isten
ségéről szóló prédikáció? Ennél a kérdésnél segítségünkre jön maga a 
textus. Felvillantja az örök életet, amelyen nincsen foga a halálnak. 
Az örök élet Jézus i g é i é b e n  lesz a miénk (51—58. vers).A halál ízét 
szüntelen érző emberek („nem kóstol halált'1, 52. v.) elé olyan gyakorlati, 
egyszerű út tárul az örök életre: Jézus szavának, a bibliának, prédikációnak 
megtartása. Miért lehet ez a könyv, miért lehet dadogó emberi bizonyság- 
tétel az örök élet útja? Azért, mert a szót Jézus mondja, az Isten egyedüli 
ismerője, kijelentője, öröktől fogva mindörökké élő Isten. Így lesz a 
christológia soteriologia és megfordítva.

Igénk böjti vonatkozása: Abból a harcból kapunk itt töredéket, amely 
Jézust a keresztre juttatta. Nem ellenségein múlt, hogy a párbeszéd vége 
nem lett Jézus halála (59. v.). De már sietve közeledik Isten órájának 
mutatója a véghez.

Virágvasárnap.
A vasárnap jellege. A nap üdvtörténeti eseménye: Jézus bevonulása 

Jeruzsálembe. Az üdvrivalgás ellenére is ez a nap a szenvedés hetének 
kezdete.

Oltári ige: Fii 2, 5—!!.
A szószéki ige (Máté 21, 1—9) jelentése. Advent első vasárnapján 

kiemeltük igénket történeti keretéből, most — éppen fordítva — a textus 
üdvtörténeti vonatkozásában lesz fontos.

1. Jézus k i r á l y  ként megy a halál elébe. Királyi magatartása nyilat
kozik meg abban, ahogyan a szamarat tanítványaival megszerezteti (1—3. 
v.). Királyi igénye jelentkezik a bevonulás tényében és királyi elismerése 
a sokaság dicsőítésében (6—9. v.). Még pedig a megígért Király, a Messiás 
bevonulása ez, akiről bizonyságot tett Isten az Ószövetségben (4—5. v.).

Mindennek gyakorlati üzenetét az.epistola szavaival foglalhatjuk 
össze: Jézus nevére minden térd meghajoljon . . .  földieké is . . .  és minden 
nyelv vallja, hogy Ő Ür (Fii. 2, 10—11).

2. Fordítsuk meg előző tételünket, mert ez az igének másik, virág
vasárnapon szembetűnő vonása: Jézus a h a l á l  elébe megy királyként.
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Ez azt jelenti, hogy a megfeszített Krisztus a Király. Jézus királyi fensége 
rejtve van! Virágvasárnapján elrejtette Jeruzsálem szeme elől (10. v.) a 
szegénység, egyszerűség, a szamárháton lovaglás. Nagyhéten elrejtette 
szenvedése, nagypénteken halála. Ma is elrejti Jézus a kereszt leple alá 
hatalmát.

E z é r t  botránkozik meg benne a világ (10. v.). De egy kicsiny sereg 
— amint altkor (8—9. v.) — ma is leborul előtte és dicséri Őt.

(A szokásos magyarázat: Jeruzsálem először virágokkal fogadja, majd 
keresztfát ácsol — exegetikailag tarthatatlan. A Vele együtt feljövő „soka- 
ság“ hódol előtte, de a „város" kezdettől fogva felháborodik. 8. 10—11. v.).

így vetítődik előre a virágvasárnapi evangéliumban husvét és nagy
péntek: Krisztus legmélyebb megaláztatása és legnagyobb diadalma. Az 
övéi megaláztatásában is felismerik diadalát. Megaláztatásában is imádják. 
Megint együtt: kereszt és korona.

E zt elmondani a nagypéntek és husvét felé tartó gyülekezetnek — 
textusszerű és a vasárnap jellegét megszólaltató prédikáció.

Nagypéntek.
Az ünnep jellege. Az üdvtörténeti tény ezen a napon: Jézus halála.
A latin egyházban nagypénteken az egész János-,passiót olvasták, 

míg az előző napokon sor került Máté, Márk, Lukács írása szerint való 
szenvedéstörténetre.

E napon jön össze a legnagyobb evangélikus igehallgató tábor. 
Mintha ösztönös sejtésként élne még egyházunk köztudatában, hogy Jézus 
Krisztus halálának jelentősége a reformátori keresztyénség legnagyobb 
újra felfedezése és hitünknek középpontja.

Az evangélikus igehirdetőnek nagy kísértés a tömött templom. Meg 
akarja ragádni a nagyszerű alkalmat és „megfogni11 ritkán látott híveit. 
Pedig ez az ünnep megtilt minden emberi erőlködést, pszichológiai mester
kedést, hangos szót és megragadó pátoszt. Erre evangéliumi textusunk is 
figyelmeztet. Jézus halála János evangéliumában legcsendesebb és leg
egyszerűbb. Nincs szó sötétségről és más jelekről, hiányzik Jézus kétségbe
esett kiáltása a teljes elhagyatottságból, stb. (Büchsel). Sokkal halkabban 
történik minden, mint a synoptikus evangéliumokban. E z t az igét ezen 
a napon nem szabad virtuóz szónoki fogásokkal vagy lenyűgöző igehirdetői 
rutinnal kezelni. Az igehirdetésnek alázatosan és csendesen el kell tűnnie 
Krisztus szenvedésének és halálának egyszerű evangéliumi szavai mögött, 
hogy a gyülekezetei minden megrázó, szuggesztív, serkentő szavak nélkül 
odaállítsa Krisztus keresztje alá. A Krisztus halálába tekintésnek ebben 
a halkszavú, egyszerű, de éppen ezért döbbenetes aktusában az Isten majd 
elmondja a prédikátor erőlködése nélkül, amit akar.

Az olíári ige: Ezs. 53
A szószéki ige (János 19, 16—30) jelentése. Menjünk végig a törté

neten, de ne alkalmazzuk. Méltatlan a textushoz, ha a kockázó vitézek 
láttára a mai közömbösek ellen végzünk kirohanást, vagy Jézus példája 
nyomán arra buzdítjuk hallgatóinkat: olyan önzetlen, önmagunkról meg
feledkező szeretettel gondoskodjanak szeretteikről, amint Jézus tette édes
anyjával és szeretett János tanítványával.
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A történet értelme egyetlen szó: Elvégeztetett! (30. v.). Jézus el
végezte munkáját, amit az Isten reábízott. Még pedig a keresztfán vé
gezte el.

Ennek a nagy befejezettségnek, tökéletes perfektumnak kell minél 
világosabban felhangoznia igehirdetésünkben. Az örömhír a fekete pén
teken: Megtörtént! Nem kell semmit tennünk, nem kell semmit várnunk, 
nem kell bizonytalankodnunk és nem kel! kétségeskednünk. Minden el
végeztetett! Isten mentő tette Jézus Krisztus halálában végbement, ki
egészítésre nem szorul, megdönthetetlen, letagadhatatlan. Készen van az 
üdvösségünk.

Ha az igehirdető ezt elmondja a gyülekezetnek, az ige megteremti 
az igazi nagypénteki csendet. Máskor ám hangozzék Istennek sok ser
kentő üzenete, de ezen a napon érintetlenségében álljon elénk a hitnek 
szent passzivitása, amely forró hálával, de csendesen és egyszerűen tudo
másul veszi azt, amit Isten — szent Fiának engedelmes halálában — nél
küle, előtte, helyette, érette elvégezett.

Húsvétvasárnap.
Az ünnep jellege. Jézus feltámadásának ténye a nap tárgya.
Az oltári ige: 1. Kor. 5, 6—8.
A  szószéki ige (Máhk 16, 1—8) jelentése. Textusunk alapján világossá 

válik előttünk, hogy Jézus feltámadása t i t o k .  Előzőleg a történet fonala 
ott szakadt meg, hogy Jézus holttestét sírba tették (Márk 14, 45—47), most 
pedig ott folytatódik, hogy üres a sír (4—6. v.). Egy szó sincs arról, hogy 
közben mi történt, hogyan történt. Jézus feltámadását bármikép is magya
rázni, elfogadhatóvá tenni, különféle feltevésekkel dolgozni — annyi mint 
az Isten titkát bolygatni.

Mindez tulajdonképpen átvezet a második gondolathoz, amit előre 
bocsátunk: Jézus feltámadása a h i t n e k  t i t k a .  Alapigénkben a Feltáma- 
dottal nem találkozunk. Ebben a történetben tény csupán az üres sír. A há
rom asszonynak (1. v.) egy i fjú szavára — akiről akkor talán nem is tud
ták, hogy angyal — kellett elhinniük Jézus feltámadását (5—6. v.). Sőt az 
angyal szava is csupán utalás Jézus jövendölésére (7. v.: „amint meg
mondotta volt“). Életét a szégyenfán bevégzett Jézusnak régebbi szavára 
kell végeredményben elhinniük a feltámadást.

Ennyi a húsvéti „bizonyíték11: egy üres sír és emlékeztetés Uruk 
szavára. Emberileg vajmi kevés érv ez, semmiképpen sem döntő és meg
győző.

A  húsvéti történetből k é s ő b b  nem hiányoznak a tapasztalatok (lásd 
pl. húsvéthétfői szószéki igénket): a Feltámadottal való találkozások (az 
evangéliumok mellett Pál egy egész sört említ: I. Kor. 15, 3—8). De e l ő 
ször  a húsvéti tény vak hitet igényelt. A húsvéti hitnek ezt a „vakságát11* 
bizonyíték nélküliségét legvilágosabban Márk elbeszélése állítja elénk, 
amelyben a Feltámadott meg sem jelenik az asszonyoknak. Textusunk 
a legszűkszavúbb és legkedvesebb „pozitívumot11 tartalmazza az összes fel
támadási beszámolók közül. (Elgondolkozhatunk azon, hogy perikóparen- 
dünk nagypéntekre — lásd előző meditációnkat — és húsvétra a legegysze
rűbbet választotta a parallel helyek között).

S hogy mennyire a hitnek és nem a látásnak dolga húsvét, azt maga



206

jézus jelenti ki legélesebben: „Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél; bol
dogok, akik nem látnak és hisznek11 (Ján. 20, 29).

Ezek után lássuk az alapigének három vonását:
a) Az angyali üzenet („A Názáreti Jézus... aki megfeszittetett. . .

ieltámadott“ ) magában rejti mindazt, amit Jézus feltámadása hitünk szá
mára jelent. A m e g f e s z í t e t t  Jézus t á m a d o t t  fel .  Jézus feltámadása 
elválaszthatatlan halálától. Feltámadása igazoló pecsét halálán: bizonyítja, 
hogy halála nem kudarc, hanem valóban váltság. Feltámadása a halál ural
mának megtörését jelenti. Jézus valóságosan meghalt, de a halál nem 
tudta fogságban tartani. Így lesz az ö feltámadása reménység a mi fel
támadásunkra. — Mondhatnánk minderre, hogy merő dogmatikum. Az is. 
Nagyünnepi igehirdetésben különösképpen nem szabad félnünk attól, hogy 
az ünnep tényéből felvillantsuk a keresztyén igazságot. „

b) A történet kétszer is szól — még pedig erős kifejezésekkel — az 
asszonyok rémületéről (5. 8. v.). Félelmük annak a „hallatlan dolognak 
tudatából fakadt, hogy Jézusban valósággá lett a feltámadás, amit csak 
az eljövendő világban vártak11 (Schniewind). Jézus feltámadásával elérke
zett ennek a világnak vége és betört erre a földre az Isten örök világa. 
Azóta az „utolsó időkben11 élünk. Meg kell mutatnunk valamit húsvét 
félelmetességéből, hogy annál érthetőbb legyen az angyal szava, amellyel 
a Jézust keresőkhöz — de csak hozzájuk — szól: „Ne féljetek!11 (6. v.). 
Húsvét mindenkinek félelem, csak a keresztyéneknek vígasztalás.

c) Az asszonyok megbízást kapnak húsvéti hírvivésre (7. v.). Márk 
evangélista szerint ugyan a rémülettől nem teljesítik a parancsot (8. v.), de 
— más evangéliumok alapján — azután mégis megtették (v. ö. Lukács 24, 
9—10). Húsvéttól elválaszthatatlan a húsvéti bizonyságtétel.

Megjegyzés: A 4. vers vége: „mert felette nagy vala11 — értelem sze
rint az első vershez tartozik és az asszonyok aggodalmaskodását okolja 
meg.

Húsvéthétfő.
Az ünnep jellege. Húsvét másodnapja — míg az első ünnep az üdv- 

ténnyel foglalkozott — az őskeresztyénség húsvéti hitébe enged betekintést 
(Fendt).

Az oltári ige: Csel. 10, 34—41.
A szószéki ige (Luk. 24, 13—35) jelentése, lézus, két kétségek közt 

vergődő tanítványát elvezeti a húsvéti bizonyosságra — ennyi a történet. 
Ha tegnap a vak hitet hangoztattuk, ma hangot kell adni a húsvéti 
tapasztalatnak.

I. A k é t t a n í t v á n y  (néni a tizenkettőhöz, hanem Jézus tágabb 
tanítványi köréhez tartoztak, 33. v.) hitt Jézusban (19. v.), de Jézus halála 
hitüket rombadöntötte. Halott messiás nem lehet Messiás. Legkevésbbé az, 
akire izráel vallási és világi vezetői mondták ki a halálos ítéletet (19—21. 
v.). Reménységeik romjain (21 /a. v.) szomorkodva beszélgetnek útközben 
az eseményekről (14. 17. v.). Az asszonyok húsvéti híradása eljutott ugyan 
hozzájuk, de mert többen utánajártak a dolognak és nem látták sehol a 
feltámadott Jézust, csak még jobban megdöbbentek, húsvéti hitre azonban 
nem jutottak (11—13. 22—24. v.), íme, a húsvé t i  ké t e l ke dés .



II. A feltámadott Jézus a két tanítvány mellé lépett az úton, beszél
getni kezdett velük, de nem ismerték fel.

Tehát: a) A feltámadott Jézust csak megvilágosított szemmel lehet 
megismerni. Jézus borít homályt szemükre (16. v.), ő is nyitja meg szemü
ket a látásra (31. v.). A húsvéti tapasztalat Jézus kegyelmének szuverén 
csodája.

b) Jézus nem hagyja övéit a húsvéti kételkedésben. A hitetlen zsidók
nak, főpapoknak, Pilátusnak nem jelenik meg, de tanítványait hitetlenke
désük ellenére sem hagyja el (v. ö. Tamás történetét, János 20, 24—29). 
A történeten végigvonul Jézusnak nagy pásztori szeretete: részvevő szavak
kal érdeklődik a tanítványok szomorúsága felől, kézenfogva végigvezeti 
őket az Ószövetségen és az Írás szavaival világosítgatja meg előttük szenve
désének és feltámadásának értelmét (25—27. v.), végül jólismert kézmozdu
latával — a kenyér megtörésével — magára ismertet (30—31. v.). Ezért 
csendülhet fel végül is közösen a Feltámadottal való találkozásról az em- 
mausi vándorok és a 11 tanítvány bizonyságtétele (33—35. v.). — A Szent
írás, az úrvacsora, mindezeken keresztül pedig élő Urunk vezet húsvéti 
bizonyosságra, hogy hangos lehessen bizonyságtételünk.

Emmaus felé tart a mai keresztyén gyülekezet is. Keveseknek van bizo
nyosságuk a feltámadott Jézusról. Tudhatjuk és hirdethetjük, hogy az élő 
Krisztus pásztori szeretettel keresi az alkalmat, hogy az igén és az úr
vacsorán át megadja a nagy húsvéti tapasztalatot: találkozást hitben Övele.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész, 

Győr.

Összeku lcsolt kézzel.

Im ádságok a svéd ágendából.
Böjt negyedik vasárnapja.

Kollekta.
Add meg nekünk mindenható Isten, hogy mi, akiknek bűnünk annyi 

fájdalmat okoz, jóságos kegyelmed által vigasztalásra találhassunk. Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Ür Isten, mennyei Atyánk. Te Fiadat nemcsak földi élete napjaiban 

adtad segítőnek, hanem értünk elszenvedtetted Vele a fájdalmat és a 
gúnyt, hogy Megváltónk lehessen testi és lelki szükségünkben. Kérünk: 
adj belénk rendíthetetlen bizalmat az iránt, hogy te minden változásban 
mellettünk vagy, erősíts meg, hogy meg ne tagadjuk Megváltónkat, hanem 
vallást tegyünk róla, hogy követhessük példáját, mindenekelőtt a Te 
országodat és annak igazságát keressük és a Te atyai jóságodtól várjunk 
mindent, amire testünk és lelkünk számára szükségünk van. Ámen.
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Böjt ötödik vasárnapja.
Kollekta.
Kérünk Téged mindenható Isten, tekints irgalommal keresztyén gyü

lekezetedre, kormányozd és oltalmazd meg testiekben és lelkiekben. Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Ür Isten, mennyei Atyánk. Te megengedted, hogy szerelmes Fiad, a 

mi Megváltó Jézus Krisztusunk ellentmondást tűrjön el a bűnösöktől és 
halálra ítéljék őt azért, hogy mindenki, aki megtartja az ő beszédét, soha 
halált ne lásson. Kérünk: add szívünkbe Szentlelkedet, hogy mi, akik el
jutottunk szent igéd ismeretére, magunkba szálljunk és meglássuk mél
tatlan, bűnös voltunkat most is és halálunk óráján a Te kegyelmedhez 
meneküljünk és egyedül Fiadnak a bűnbocsánatról és örök életről adott 
ígéretére támaszkodjunk. Ámen.

Virágvasárnap.
Kollekta.
Mindenható, örök Isten, aki Fiadat, a mi Megváltó Jézus Krisztusun

kat emberré tetted és a keresztfa halálára adtad, hogy legyen nekünk példa
képünk az alázatosságban, segíts kegyelmesen, hogy mindenben, amivel 
szent tetszésed megterhel, türelmesen és engedelmesen hajoljunk meg 
szent akaratod előtt. Ugyanazon Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr Isten, mennyei Atyánk. Szerelmes Fiad, Jézus Krisztus nemcsak 

testi élete napjaiban tanúsított irántunk irgalmat, emelte fel és vigasz
talta meg szent evangéliumával az elesetteket, hanem mielőtt e világtól 
elvált, szent vacsoráját szerezte és asztalához vendégül hívogatott minket. 
Kérünk, Szenlelked által gyújtsd meg szívünkben az igaz szeretetet ö  
iránta, aki a mi Megváltónk is, de az egész világ Szabadítója is, hogy 
meg ne vessük igéjét és szentségeit, hanem éhes és szomjazó vágyunkkal 
mindenkor hozzá kívánkozzunk, vele közösségben maradjunk s ha véget 
ér földi életünk, vele és minden választott szenteddel együtt bemehessürik 
örök dicsőségedbe. Ugyanazon Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Nagypéntek.
Kollekta.
Ür Isten, mennyei Atyánk. Irántunk való atyai irgalmadból nem 

kímélted meg egyszülött Fiadat, hanem értünk adtad Őt, és a kereszt kín
jait hordoztattad el vele, kérünk: add szívünkbe Szentlelkedet, hogy bizal
munkat ebbe a Te kegyelmedbe vessük, ezután őrizkedünk a bűntől, 
türelmesen hordozzuk el, amit reánk rak akaratod és ugyanazon Fiad által 
nálad örök életet nyerhessünk. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr Jézus, Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit. Köszönjük Néked 

irántunk, szegény bűnösök iránt való nagy szerelmedet, hogy értünk meg
aláztad magad és engedelmes lettél a halálig, a keresztfa haláláig. Te hor
doztad betegségeinket és elviselted fájdalmainkat. Büntetésünket magadra 
vetted, hogy békességet nyerjünk és sebeid által gyógyuljunk meg.
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Kérünk Téged, mutasd meg nekünk Urunk bűnünk nagyságát és 
indítsd szívünket bűn bánatra. Tisztíts meg drága véreddel és töröld el 
bűnös tartozásunkat. Segíts halálod által, hogy mi is meghalhassunk a 
bűnnek, felvehessük keresztünket és úgy kövessünk Téged. Közösségedben 
tarts meg minket, hogy mindazokkal, akik véred ereje segítségével dia
dalmaskodtak, mi is örök hálát és dicséretet mondhassunk egykor néked. 
Ámen.

Húsvét első ünnepe.
Kollekta.
Mindenható örök Isten. Mózes által kivezetted népedet Egyiptomból 

és meghagytad, hogy évenként elfogyasszák a húsvéti bárányt. Vezess ki 
minket is, mennyei Atyánk, a lelki Egyiptomból és adj részt nekünk az 
igaz húsvéti bárányból, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusból, aki ezen a 
napon vett győzelmet a halálon és örök életre nyitott nekünk útat. Most 
pedig él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel egyetemben örökkön 
örökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Mindenható Isten, mennyei Atyánk. Áldunk és magasztalunk Téged, 

hogy egyszülött Fiadat életrekeltetted é-s győzelmet adtál neki bűnön és
halálon.

Úr Jézus Krisztus, életfejedelem. Segíts, hogy feltámadásod ereje 
által mi is feltámadjunk és új életben járjunk. Add nekünk az élő remény
ség vigaszát. Jöjj el hozzánk, amint felkerested első tanítványaidat és add 
meg nekünk is a Te békességedet. Tarts meg ebben a békességben egészen 
a végig, a halál órájában pedig éreztesd meg velünk, hogy Te vagy a 
feltámadás és az élet. Egykor adj boldog feltámadást és a győzelmi ünne
pet ülő gyülekezettel együtt engedd, hogy mi is a Te örök dicsőségedet 
zenghessük. Ámen.

Húsvét második ünnepe.
Kollekta.
Istenünk, Te egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak győzelmet adtál 

a halálon és útat nyitottál általa az örök élet felé, teljesítsd be bennünk 
is az élet és halhatatlanság vágyát, hiszen Te helyezted azt szívünkbe. 
Ugyanazon Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr isten, mennyei Atyánk. A halálból támasztottad fel Fiadat, Jézus 

Krisztust és megjelentetted Őt a tanítványoknak. Kérünk, világosítsd meg 
Szentlelked által szívünket, hogy hitünkben megerősödjünk, igédhez tart
suk magunkat, örömmel gondoljunk rá és a szerint is éljünk; s ha Jézus 
példája szerint sokat kell is e világban szenvednünk, segíts, hogy bizal
munkat el ne veszítsük és mindent elviseljünk, míg e földi élet után örök 
életre nem kelt minket szent Fiad. Ámen.

Bűnvallás.
Én szegény, bűnös ember, aki bűnben születtem és azóta életem 

minden napján sokféleképen vétkeztem ellened, teljes szívvel beismerem 
Előtted szent és igazságos Isten, szerető mennyei Atyám, hogy mindenek- 
felett nem Téged szerettelek, sem felebarátomat úgy nem szerettem, mint 
önmagamat. Gondolatban, cselekedeteimmel vétkeztem Ellened és szent
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törvényed ellen. Tudom, hogy kárhozat ér, ha úgy ítélsz meg, amint igaz
ságod követeli és bűnöm érdemli. Szerető Atyám, Te evangéliumod által 
üzented meg, hogy irgalommal és kegyelemmel fogadod magadhoz bűnös 
gyermekedet, ha megtér és élő hittel menekül atyai jóságodhoz és a 
Megváltó Jézus Krisztus érdeméhez. Megbocsátasz a bűnbánónak és nem 
számítod be vétkeit. Erre támaszkodva bizalommal kérlek, hogy ugyan
azon ígéreted szerint légy irgalmas hozzám is és bocsásd meg bűnömet, 
szent neved dicsőségére. Ámen.

Közli: Wolf Lajos
budapesti esperes-lelkész.

Szószéken.
Bőit 4. vasárnap. Április 4.

Honnan vegyünk ken yere t. . .  ?
János 6, 1—15.

Sok nagy kérdéssel vívódik a mai ember. Ezek között egyik 
legnagyobb a kenyérkérdés. Honnan vegyünk kenyeret, hogy 
ehessünk?

Létkérdés ez. Éhenhal az ember, ha nincs mit enni. Növeli 
a nagyságát, hogy egyetemes kérdéssé nőtt. Nemcsak egyeseké, 
hanem mindenkié. Nemcsak szegényeké, hanem a gazdagoké is. 
Mindenki, mindenütt viaskodik vele.

Növeli a kérdés nagyságát, hogy a legsürgősebb kérdés. A 
megoldásával nem lehet várni. Minden más kérdést félre lehet 
tenni, de ha éhes szájak síró hangon kérdezik, honnan vegyünk 
kenyeret, akkor valahonnan kell kenyérnek lenni.

Ez a kérdés teszi gondterhessé az életet: Honnan vegyünk 
kenyeret? Emiatt ül csüggedés a lelkekre, mikor a családnak 
nincs kenyere. Ez sarkai idegfeszitő munkára. Ez kényszerít 
lemondásra. Országok vezetői emiatt számítgatnak. Ez teszi 
szükségessé a készletek adagolását, jegyrendszer bevezetését, 
hogy a nincstelenség veszedelmének gátat emeljenek s e félel
mes kérdésre: Honnan vegyünk kenyeret?, megoldást keressenek. 
Emiatt támadnak sokszor forradalmak, indulnak háborúk, nő 
ijesztővé a nyomor, lesz elviselhetetlenné az élet.

Van-e ehhez a kérdéshez Krisztusnak köze? A nagy kenyér
kérdésre van-e felelete? Ha nincs, akkor igazuk van azoknak, 
akik azt mondják, hogy Krisztus csak lelki dolgokkal törődik, 
de a testi élettel nem, igazságaival eszmei magasságokban jár, 
s a nyomorúság mélyére nem lát le, gyötrő kérdéseinket nem 
ismeri, nem érdemes Őt követni. De ha van, ha a nyomort látja, 
az élet gondjaival vívódó emberhez van szava, kérdéseire van 
felelete, akkor hazugság minden vád ellene, akkor egyedül Őreá 
kell figyelni és a kenyérkérdés megoldását is tőle kell várni.

A mai történet azt mutatja, hogy van. Krisztus a kenyér
kérdést megoldja, ahogy az 5000 ember számára is megoldotta. 
Egy kiéhezett tömeg volt kint a pusztában. Mindene elfogyott.
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Betevő falatja sem volt. Nem volt mása, csak a nincstelensége. 
S Ő ezt a tömeget megelégítette.

Három kérdéssel világítsuk meg, hogy történt ez.
Az első kérdés: Hogyan került ez a tömeg ebbe a nincste- 

lenségbe? Ha ezt a kérdést általában nézzük az emberek életé
ben, a kenyérnélküliségnek többféle okát láthatjuk. Előidéző 
oka lehet a külső körülmények kedvezőtlen alakulása, gazdasági 
viszonyok romlása. De lehetnek magában az emberben rejlő 
okai is. Hányán éheznek, mert tékozolnak, nem dolgoznak, köny- 
nyelmű élettel elszámítják magukat. Hányat visz nincstelenségbe 
egyesek, közösségek bűne, amikor is a nincstelenség a bűnök 
büntetése, Isten Ítélete az embereken. Istennek módja van ezzel 
is büntetni, mint Illés korában tette.

De lehet a nélkülözés nem egyszer magának a Krisztushoz 
való ragaszkodásnak is következménye. Tehát a bűnhöz semmi 
köze. Előfordulhat, hogy azért lesz kisebb a kenyered, szűkösebb 
az életlehetőséged, mert az Övé vagy, mert az élet dúsan terített 
asztala mellől a nincstelenség pusztaságába követed, hogy ö t 
hallgasd. Ez a tömeg azért jutott nincstelenségbe, mert Öt kö
vette. Krisztus sohasem ígérte, hogy Övéi bőségben élnek, azt 
azonban többször mondta, hogy e világban nyomorúság vár 
rájuk, s ezt anyagiakra is értette. Krisztus tudja, hogy a nincs- 
telenségnek nemcsak átka, hanem áldása is van, nemcsak fájdal
mat, hanem örömöt is jelent, nemcsak büntetés, hanem nevelés 
is a célja Istennek vele. így tudsz-e nézni a mai idők nyomorú
ságára? Isten nemcsak büntetni, áldani akar vele. Isten áldásai 
között van az is, hogy nekünk nélkülöznünk kell, szükségle
teinkről le kell mondanunk, hogy belássuk Ő a javaink gazdája, 
s megtanuljuk tőle kérni, oda kell adnunk, hogy megtanuljuk 
az Ő kezéből elfogadni. Ne zúgolódj hát és ne mondd, miért 
kell neked a nélkülözés pusztájában lenned, éhezned, hanem 
lásd meg s ez csitítsa el aggodalmad és kétséged, hogy az Isten 
jár a pusztában veled s még azzal is áldhat, hogy nincs kenyered. 
Hogyan? Nem érted.

Világos lesz ez előtted, ha a második kérdést nézed: Hogyan 
néz Jézus erre a nincstelenségre? Azt tudjuk, hogyan néznek rá 
az emberek. Fülöp számítgat, András a meglevő készletet re
ménytelenül mérlegeli. Mindkettő tanácstalan és tehetetlen a 
kérdés előtt: Honnan vegyünk kenyeret? így teszünk mi is. 
Azonban nem az már a kérdés, hogy mi hogyan nézünk rá, 
hanem az, hogy Jézus hogyan néz rá? S azonnal észrevesszük, 
hogy Jézus nem néz el felette, mint akinek a nincstelenséghez 
semmi köze. Nem is felülről néz rá, mint a bőségben úszó az 
éhhalállal vergődőre, hanem észreveszi és pedig előbb, mint 
akárki, azután személyes ügyévé teszi s úgy kérdezi: Honnan 
vegyünk, hogy ezek ehessenek? Ő maga hívja fel tehát a nincs
telenségre a figyelmet. Pásztorszívének együttérzése, királyi ha
talmának felelőssége kötelességévé teszi a gondoskodást azok
nak kenyeréről, akik a pusztába utánamentek.
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Tudod, mit jelent ez a te számodra? Nem kevesebbet, mint 
azt, hogy az élet királya, akinek mindenen van hatalma, aki azt 
mondta, nencsak kenyérrel él az ember, s ugyanakkor tudta, 
hogy viszont kenyér nélkül sem élhet, felelősséget érez azért, 
hogy néked van-e kenyered? Előbb meglátja, mint te magad, 
ha nincs mit enned. Az élet pusztájában, hol ezren, millión sírják, 
honnan vegyünk kenyeret?, neked nem szabad aggódnod. Nem 
lehetsz olyan nehéz helyzetben, hogy abból megelégedetten Urad 
ki ne vezetne, mint a tömeggel is tette.

Hogy hogyan, ez a harmadik kérdésünk. Hogyan került ki 
a tömeg ebből a nincstelenségből? Nem a maga leleményességé
vel. Az emberek semmit sem tudnak tenni, hogy legyen mit 
enni. Ellenben Jézust engedik cselekedni. Mit tesz az Ür azért, 
hogy a népnek legyen kenyere? Nem változtatja a köveket 
kenyerekké. Nem teremt új kenyereket. Hanem azt a keveset, 
ami kéznél van, megsokasítja. S itt történik a csoda, hogy a 
kevés, mert Jézus kezén megy át, bőségesen elég lesz.

Ez Krisztus örök csodája. S ezt úgy viszi véghez, hogy az 
embereket egy asztalközösséggé teszi. Az 5000 embert letelepíti. 
Azután amijük van, elkéri. S ezek az emberek tudnak engedel
meskedni. Jézus az elvett keveset Isten elé viszi, tehát megtanít 
Istennel számolni s javainkat az Ő kezéből elfogadni. Megtanít 
azután arra, hogy amit Isten kezéből kap az ember, azt ember
társainak tovább is tudja adni. Szolgálatára rendel. Végül taka
rékosságra tanít. A maradékot összegyűjteti.

A szeretetnek csodálatos lánca szövődik így a pusztában. 
Isten kezéből Jézus kezébe jut a kenyér, azután a szolgáló tanít
ványok, majd az emberek kezébe. S a kezeknek ezt a munkáját, 
a szíveknek minden érzését, az emberek minden cselekedetét a 
szeretet irányítja és mozgatja. Ez Jézus kenyércsodája. Ez volt 
az 5000-nél. És ez ma is. Ha szemléletesen akarod látni, jöjj 
be egy szeretetházba, ahol Isten a gazda s Őt szolgáló emberek 
keze által Jézus a földi javak osztogatója. Itt a kevés mindig 
elég s az embereknek nincs soha semmiben fogyatkozása.

Mikor a tanítványokat kiküldi az Úr, földi javak bőségétől 
egyenesen letiltja.. S mikor útjukró! visszajönnek, s az Úr meg
kérdezi: Volt-e valamiben fogyatkozástok?, boldogan mondják: 
Semmiben Uram! Ahol Ő az Úr, ott a kevés mindig elég.

Érdekes a történet befejezése. A csodát átélő tömeg mámo
ros lelkesedéssel ünnepli és királlyá akarja Jézust tenni. Az Ür- 
nak a hegyre kell ez elől elvonulni. Nem így akar Magának 
híveket szerezni. Ő a lelkek királya akar lenni. Akik csak azért 
hódolnak előtte, mert kenyeret ad, azok elől elrejtőzik és nem 
is hajlandó csodát tenni előttük. Hitet akar előbb látni! Ahol 
hitet lát, ott természetesen történnek az ő naponkénti csodái. 
Bennünk is hitet akar először látni, hogv csodáit véghez vigye. 
Vajjon talál-e? ' Lukács István

szeretetházi igazgató 
Győr.



Böjt 5. v. Április 11.
Jézus beszéde — Ítélet.

János 8 : 46—59.

A mai vasárnap latin nevét (Judica) a 43. zsoltár első versé
nek kezdőszavától kapta. „Judica me Domine — Ítélj meg engem 
Uram ... ‘ köszöntötte a zsoltáros szavaival e nap istentiszteletét 
végző lelkész a gyülekezetét. Természetes, hogy ennek további 
menetét is az ítélet gondolata szabta meg. Ezt tükrözi az óegy
házi evangélium is, melyet egyházunk a mai napon tárgyalásra 
elénk adott. Párját ritkítja a szentírásban az a kemény hang, 
amellyel itt Jézus támadóival szembe fordul és azok vádját 
visszautasítja. A főpap és Pilátus előtti kihallgatás jeleneteit 
juttatja ez az ember eszébe és két héttel előre vetíti a kereszt 
sötét árnyékát. Tartalmilag is emlékeztet ez az ige a keresztre. 
Mint ahogyan a golgothai fa nemcsak Isten bűntörlő szereteté- 
nek, hanem bűn fölötti ítéletének is jelvénye, éppúgy a mai 
evangélium szerint is Jézus beszéde nemcsak megtartás és örök
élet, hanem ítélet és halál eszközlője. Próbáljuk azért ma az 
evangélium örömhírről szóló megszokott jelentését kissé módo
sítani és beszélni arról, hogy az evangélium ítélet a hallgatóság 
felett. ítéletté teszi eredete, tartalma és célja.

1. Az első gondolatról szólva meg kell látnunk, hogy az 
evangéliumnak kettős meghatározása található a mai vasárnap 
igéjében. A 47. vers szerint Isten beszéde, az 51. vers szerint 
Jézus beszéde. A meghatározások közötti látszólagos ellentét 
azonnal eltűnik, ha a felolvasott ige második részére is emlé
keztetek, amely erőteljes kifejezése Jézus messiási öntudatának. 
A támadó zsidók hitetlensége kényszeríti arra, hogy megvonja 
egyfelől a közötte és Ábrahám között levő határvonalat (58. v.), 
másfelől rámutasson a mennyei Atyával való belső egységére. 
János evangéliuma más helyein közölt jézusi beszédekben ilyen 
kifejezéseivel is találkozunk az ő messiási öntudatának: „Én és 
az Atya egy vagyunk!" (10, 30), „Én nem magamtól szólok, 
hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy 
mit mondjak és mit beszéljek." (12, 49.) Ezeket a mai ige ki
jelentéseivel egybevetve, joggal megállapíthatjuk, hogy Jézus 
beszéde mindig azonos Isten beszédével. Isten üzenetét közvetíti, 
igazságát hirdeti, erejét érezteti. Ebben van ítélő hatalmának 
első magyarázata.

De hát elfogadjuk-e minden további nélkül ezt a tételt? 
Jézus mai igében szereplő ellenfelei nem voltak hajlandók erre. 
Mikor megértették, hogy erre akarja őket rávezetni, egyre indu
latosabbá váltak. Először szóval gyalázzák, samaritánusnak, 
ördöggel cimborálónak tartják, végül köveket ragadnak, hogy 
megkövezzék. A történelem folyamán ez a jelenet sokszor 
ismétlődött és Jézus beszédeit, a Róla szóló írások gyűjteményét 
a bibliát, könyvek mártírjává tette. Egyik német templom oltárán 
őrzik pl. a biblia egyik példányát, amely a hozzá fűződő törté-
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net szerint 20-szor volt föld alá ásva, ötször ragadták ki égő 
tűzből, megszámlálhatatlan sokszor rejtegették könyvtárak, 
dolgozószobák homályfedte zugaiban. Ez a világ felelete arra 
az igényre, amellyel Isten beszéde lép eléje. Tudjuk, hogy a mai 
kor sem marad el a visszautasításban az előzők mögött. Míg a 
múlt század végén a tudomány, addig ma inkább a faj nevében 
dobnak követ rá. „Ne olvassátok — hallatszik sok helyről ma 
is — mert ördög van benne!“ Hadd lássam én ezekben a táma
dásokban is bizonyítékát az evangélium isteni eredetének. Mint 
ahogyan a beteg szemnek fáj a fénysugár, a bűnös ember is 
menekül Isten beszéde elől, mert közel érzi benne az ítélő Istent. 
Az ótestámentum emésztő tűzhöz, szikla zúzó pörölyhöz hason
lítja ezt a beszédet. Ki is szeretne a lángban megperzselődni, 
a pöröly csapásai alá kerülni?!

Kitűnik azonban a szentírás isteni eredete és ebből fakadó 
ítélő hatalma abból is, hogy nem lehet büntetés nélkül elutasítani. 
Tudjuk, hogy a zsidóságnak nemcsak itteni képviselői, hanem 
később az egész nép is erre az útra lépett. Jézusnak nem beszé
dére hallgatott, hanem vérét kérte önmagára és utódaira. 
A keresztről való beszédet botránkozásnak és bolondságnak 
tartotta. Ezért teljesedett be rajta szószerint az ótestámentum 
fenyegetése: „Iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel min
den népnél, melyek közé elűz téged az Ür.“ (V. Mózes 28, 37.) 
Ez a sorsa azóta is mindazoknak, akik az evangéliumot eluta
sítják. Istent nem lehet számításainkból egyszerűen kihagyni, 
vagy megkerülni. „Aki a megvetett építőkőre esik, szétzúzatik, 
akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt .. .“ (Máté 21, 44.)

Mégis talán mindenki legjobban megérzi az evangélium 
eredetéből fakadó ítélő erőt, ha olvassa Jézus beszédét. Egyszer 
egy főiskolai hallgatókból álló diákcsoport elhatározta, hogy 
olvassa rendszeresen a bibliát. De nem azért, hogy épüljön rajta, 
hanem hogy csúfolódás tárgyává tegye. Minél többet olvasták 
a'zonban, annál hallgatabbá lettek. Végül őszintén bevallották 
egymásnak, hogy ez a könyv legyőzte őket. Bevilágított életük 
legtitkosabb zugaiba, felelősségre vonta, ítéletté vált felettük. 
Ehhez hasonló változáson mi is átmegyünk, ha rendszeresen 
olvassuk a bibliát. Soha sem a könyvek íróit, hanem Istent érez
zük ott magunk mellett. Beszéde egyszer vigasztal, máskor 
dorgál és megítél, de soha sem tér üresen vissza.

2. Megítél azonban bennünket az evangélium nemcsak ere
dete miatt, hanem tartalmával is. „Ki vádol engem közületek 
bűnnel, ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem!?" 
Jézus beszédének tartalma tehát az igazság, ősidőktől fogva 
kutatott drágakincse ez a földi életnek. Ügy érezzük, ha meg
találnánk, minden megváltozna egyszerre körülöttünk. Eltűnne 
az egyenetlenség a szívekből, a nyomorúság a világból. Mégis 
személyszerint félünk az igazságtól. Miért?

Hadd feleljek először arra a Pilátus által felvetett kérdésre: 
micsoda az igazság? Lessingnek a híres német írónak van egy
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elképzelése. E szerint, ha Isten elibénk tartaná két kezét és azt 
mondaná, fiam, a jobb kezemben van az igazság, bal kezemben 
az igazság után való vágyakozás, válassz: melyik kell? Mi azt 
mondanánk: Uram tartsd meg, ami a jobb kezedben van, a kész 
igazság bírása egyedül téged illet. Ellenben ráborulnánk a bal
kézre és azt mondanánk: életünk legnagyobb ajándékául add 
nekünk az igazság keresését. Ebből az egész elképzelésből ne 
az érdekeljen most bennünket, hogy Lessing egy kiábrándult 
és mégis hinni óhajtó kor gyermeke volt, hanem az a megsejtés, 
hogy az igazság valahol meg van, és nekünk azt meg kell keres
nünk. Másszóval: az igazság nem hiú ábrándkép, pilátusi élcelő
dés tárgya csupán, hanem létező valóság, amit meg lehet találni. 
Igaz, tőlünk független, rajta nem változtathatunk, de azért 
élünk, hogy néha megérintsük és közelébe jussunk. A régi köz
mondás ezt így fejezte ki: Fiat iustitia aut pereat mundus. 
Vagyis az olyan világban, amelyben nincs igazság, nem érdemes 
élni. Az igazság tehát életet és világot jelent. Ebből jutunk el 
a végső következtetésre, hogy az igazság ősoka, megtestesítője 
az Isten. Az Ő alkotása a világ is erre van felépítve. Az emberi 
életbe szintén elhelyezett egy törvényt, melyről azt mondotta: 
azt akarom, hogy az élet ennek megfelelően épüljön fel. Mert 
akkor lesz igaz. A valóság azonban azt mutatja, hogy sok élet 
eltávolodott ettől az igaságtól. Az a hatalom pedig, amely meg
rontotta és eltávolította, a bűn. A bűn lényegében nem más, 
mint. hazugság, szembe fordulás az igazsággal. Itt értjük meg 
most már azt a második tételünket, hogy az evangélium tartalma 
ítélet az ember felett. Ha t. i. az igazságot és hazugságot egy
más mellé állítjuk, szánalmassá, megvetendővé még védekezés 
esetén is nevetségesen bárgyúvá válik a hazugság. Ilyenek 
vagyunk mi az evangélium fényében. Mikor az Úr Jézus az Ő 
beszédét és önmagát is igazságnak mondja, kérlelhetetlenül pál
cát tör a bűnös ember felett. Azért félünk mi személy szerint az 
igazságtól. Ha azonban megértettük, hogy a Sátán kezéből akar 
ezzel a leleplezéssel kimenteni, az életet jelentő szent Istennek 
gyermekévé tenni, nélkülözhetelenné válik naponként számunkra 
az élet kenyere, az Ö evangéliuma. Akkor nem rettegünk, hanem 
Lutherrel együtt így imádkozunk naponként őhozzá: Uram Jézus 
vedd le rólam azt, ami az enyém, t. i. az én bűnömet, és add 
nékem azt, ami a Tiéd: a Te igazságodat.

3. Í téletet jelent az evangélium felettünk végül célja miatt 
is. Az 51. vers ezt így fejezi ki: „Bizony, bizony mondom nék- 
tek . . . nem lát halált soha örökké." A bűn legszörnyűbb követ
kezménye, legsúlyosabb zsoldja ezen a földön a halál. Termé
szetes lenne, hogy az ember menekül tőle, keresi az életet. Jézus 
mai igében szereplő ellenfelei még sem ezt teszik. Ábrahámról 
és a prófétákról szólva csak az ő halálukról tudnak, Jézust, 
aki életet kínál nékik, halállal fenyegetik. így tesz ma is az átlag 
ember. A halálban megváltót lát, ellenség helyett' barátként 
üdvözli. Azt hiszi, hogy a halállal mindennek vége. Ez mindent
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eltakar, minden sebre gyógyírt ad. „Odalenn már nem fáj 
semmi .Az élet gondolatától ezzel ellentétben retteg azért, mert 
ez elválaszthatatlan az ítélet gondolatától. Már pedig a szentírás 
az élet könyve. A halál után nem a megsemmisülést hirdeti, ha
nem az örökéletről, vagy kárhozatról beszél. A kettő közötti 
válaszúton egyetlen útmutató éppen Jézus beszéde és annak 
megtartása. Mivel az élet forrásától, Istentől származik, jár 
mindig élet nyomában. Vájjon mi mit keresünk benne? Földi 
gondjainkban való vigasztalót, erkölcsi törvénvgyüjteményt-e, 
vagy élet beszédét? A kérdés elől kitérni nem lehet. Valahány
szor kezünkbe vesszük a szentírást, választ kell rá adnunk. Péter 
apostol valamikor így fogalmazta meg válaszát: „Uram kihez 
mehetnénk, örökélet beszéde van tenálad. . Ha életre szóló 
ítéletre várunk, nekünk is ehhez hasonlót kell adni.

Meglehetősen szokatlan az evangéliumnak ítélet beszéde
ként való tárgyalása. Mi, a mai szentige üzenetéhez és vasárnap 
jellegéhez ragaszkodva, mégis erre az útra léptünk. Nem válik 
idegenné, félelmet keltővé számunkra ezentúl az Isten szereteté- 
ről szóló örömhír? Az ítélet lényege szerint mindig kétféle: 
vagy felmentő, vagy kárhoztató. Ha mi Jézus beszédét nemcsak 
hallgattuk, hanem meg is tartjuk, akkor felmentő lesz ennek 
ítélete nemcsak most, hanem nem fogjuk megismerni a kárhoz- 
tatást és halált soha örökké. Ámen. Dombi László

pápai vt. lelkész.

Virágvasárnap.

Eljött hozzánk az  üdvösség !
Máté 21, 1—9.

Mai igénk szerint az Isten úgy jelenik meg, mint közeledő, 
elinduló Isten. Személyesen mutatkozik be Krisztusban, mint 
történeti Isten, aki Maga avatkozik bele a világ életébe!

Élő szava, megjelenése ellentmond mindazoknak, akik azt 
képzelik, hogy nékünk valami emberi jóindulattal kiagyalt 
Istenünk van. Megtanít arra, hogy az Isten nem tökéletes tulaj
donságoknak titokzatos megszemélyesítője, nem filozófiai foga
lom, hanem az a szent szeretet, Aki az élő Krisztusban megjelent. 
A mi Istenünk nem elvont, kegyes eszme, hanem történeti sze
mély, élő valóság Krisztusban, akiben maga az Isten emberré, 
örömmé, szenvedéssé, életté és halállá és a történelem Urává 
lett. A mi Istenünk jelenség és örökkévalóság, aki minden moz
dulatával el akarja oszlatni azt a gondolatbeli és lelki szakadé
kot, amely a bűnverte ember és teremtő Istene között fenyeget. 
Maga közeledik az Isten, mert a bűn hálójában vergődő világ
nak nincs ereje ahhoz, hogy kiszabadítsa magát a kárhozat 
karjaiból. Mi lezuhanhatunk a bűn szakadékéba s hiába eről
ködünk, semmiféle tanács, vagy szellemes ötlet nem ád erőt, 
hogy újra magasságok szépsége felé repüljünk. Nékünk valaki 
kell, aki elindul felénk, valaki kell, aki felemel bennünket, valaki
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kell, aki vállára vesz, aki megszabadít a bűn béklyóinak keser
vétől. a

Ezért nem elégszik meg az Isten az ószövetség prófétáinak 
új útra hívogató s fenyegető ökleivel és a törvény szöges osto
rával, hanem Krisztusban személyesen lép a világ életébe.

Az Istennek erre a döntő lépésére, életmentő elindulásának 
erre az ütemére állandóan rá kell hangolnunk a szívünket! 
Vessük ki agyunkból az önistenítésnek önámító gondolatát, hogy 
a mi világunk véreskezű embere önmaga fel tudja építeni a 
romokból a békességnek és új életnek mesevárát. A magunk 
erejébe szédült szerelemmel csak az önmegváltás hazugságával 
csaljuk lépre magunkat. Ki kell józanodnunk a Homo Sapiens 
kábulatából, hogy meglássuk virágvasárnap Ecce Homoját: 
Imhol jő néked a te Királyod!

1. Amikor az Isten maga közeledik a világhoz, akkor alá
zatosan aláveti magát a történeti megjelenés törvényeinek. 
Kiteszi magát és méltóságát, emberrélevését e világ ítéletének. 
A szamárháton való bevonulás a keleti zarándoklat mindennapi 
jelenete v o lt... a mai ember kigúnyolhatja, vagy nem tartja 
elég méltóságosnak az ő megálmodott isten-fogalmához. Sze
génységét, türelmét szánakozva kicsinyelhetik, tanításának ke
mény ostorát eltépheti az ember. Mikor a iélek szelíd értékét 
ragyogtatja: gőgös pénzkufárok csúfolódva üthetnek tömött 
pénztárcájukra, de Jézus alázatosan jő, mert a megalázott, a 
bűnbehullt emberhez jő. Nem kérdi, hogy a világ milyen sorsot 
szán néki, mert Ö tudja, hogy milyen sorsot szán a világnak. 
Igéjét ócsárolhatják új megváltók rajongói, gyarló szószólóit 
elintézhetik egy jámbor mosolygással: Krisztus belépett a világ 
életébe és itt van egyházában, az igében és szentségekben, hogy 
örök ellentmondása és meghazudtolása legyen a tévutak hasoga- 
tóinak.

A világ sorsába avatkozó Istennek arculatán nemcsak az 
alázatnak vonásai simulnak, hanem ott keményedik tekintetében 
az ítéletet tartó király fensége is. Krisztus aláveti magát a világ 
megítélésének, de meg is ítéli a világot. Aki Őt elveti, már ön
magát ítélte el. Királyi uralmának megtagadása, az élet örök 
értékeinek elvetése, mert uralmának megtagadásával a lélek 
békességét: üdvbizonyosságunkat dobjuk el.

Az üdvösség, az örök élet királyaként jő, de nem zsarnok, 
mert igazságát szeretetébe rejtve osztogatja. Ez a világ az igaz
ság ügyét a maga véres harcához sajátítja ki és rettentő pár
bajok nyomorúságával akarja eldönteni és ki tudná a földi erő
szak igazságát megkülönböztetni a gazságtól.. .  Krisztus királyi 
szava azt mondja: A szeretetben van az igazság s azt akarja, 
hogy ne a gyűlöletnek, hatalmaskodásnak legyen ezen a földön 
igazsága, hanem az igazságnak legyen hatalma.

Adjunk hálát virágvasárnapért, hogy Isten beleavatkozott 
a világ életébe! Tudjuk meg, hogy Isten ma is a törtéftelem Ura. 
Higyjük és valljuk, hogy ma sem a vak véletlen, a forgandó
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szerencse és a pogány végzet markába, hanem a nagy kormá
nyos kezében van a világnak és népeinek sorsa. Nem tudhatjuk 
hogyan és miként végzi munkáját, mert az Isten malmai titkon 
és lassan őrölnek, de biztosan őrölnek. Akár örülünk néki, akár 
reszketünk tőle, Krisztus szava egyszer túl fogja zengeni a világ 
gyűlölködésének véres sikoltását és övé lesz az utolsó szó és 
az Ő ítélete méri meg az új 'világ épületét is!

II. Igénk második boldogsága az, hogy az Isten nem a tör
ténelmi távlat szédítő nagyvonalúságával és tárgyilagos hűvös
ségével intézi a világ sorsát, hanem élő embereken keresztül. 
Isten beleavatkozik az ember életébe! Joga és hatalma van ehhez, 
mert magamban hordozom Tőle való függésemnek örök ösz
tönét. Lásd, hogyan rendelkezik . . .  Elküld két tanítványt: Men
jetek az előttetek lévő faluba!

Isten parancsoló-s engedelmességet követelő Isten. Akihez 
szól, ahová elér üzenete, ott nincs helye az alkudozásnak és 
nincs idő a késlekedésre, ott meg kell indulnia a szívnek és el 
kell indulniok az embereknek. Az üdvösség királya paranccsal 
avatkozik az életedbe és csak engedelmességgel kapcsolhatod 
magadat Hozzá. Hiába dugod be a füledet, hiába keresel ki
búvót, parancsára vagy engedelmesség vagy bűnhődés a válasz
tásod. Lehet, hogy erőd felett való útra küld, lehet, hogy a 
lemondás és keserű gyötrelmek tövisére kell lépned, de Isten 
csak az engedelmesség poharába önti erejének forrását.

Az Isten úgy is beleavatkozik az életedbe, hogy átruházza 
másokra a parancsát: és áldozatra szólít fel! Ennek az átruhá
zott parancsnak is személyes ereje és személyes következménye 
van és benne rendelkezhet életeddel, vagyonoddal. Krisztus nem 
mondja meg tanítványainak még a szamarak gazdájának nevét 
sem, nem ígér jutalmat: Ha valaki szól, mondjátok, hogy az 
Úrnak van szüksége rájuk! Ezzel a szóval fizet: „Mondjátok" 
és ezzel rendelkezik: Mondjátok! Az ő mondásával, igéjével 
személyesen kéregető és rendelkező Isten. Mások mondják, de 
Ő kér, mások kérnek, de Őt kell hallanod, embereket utasítasz 
el, de Őt tagadod meg. Személye, igéje, átruházott parancsa 
százféleképpen kiálthat rád. Megszólal, mint vöröskeresztes 
gyűjtőív, beszél, mint a Nőegylet könyörgése, eléd áll, mint 
rongyokban éhező gyermek, feléd üzen, mint éretted őrködő 
katona és azt mondja: Én vagyok a te testvéred, a nemzeted, az 
egyházad és tanuld meg bennem az Istent szeretni és értsd meg, 
hogy velem mondatja az Ür az Ő üzenetét! Tudd meg, hogy 
Krisztus azonosítja magát azokkal, akiknek kér és akik által 
kér és nem lehet tanácskozásod testtel-vérrel: „Az Úrnak van 
szüksége rájuk!" Maga ád történelmi példát az engedelmességre, 
a soha nem utánozható és nem ismételhető áldozatra és ahol 
szava felcsendül, ott nem zúgolódhatsz, mert azt kéri tőled 
kölcsön, amit Ő adott néked!

Testvérem! Engedd, hogy Krisztus beleavatkozzék a te 
életedbe is. Higyj az Ő igéjének, engedelmeskedj parancsának
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s meglátod; jobb adni, mint kapni! Meglátod, hogy engedelmes
ségeden keresztül fakad ki a vele való életközösség áldása és 
ebben tapasztalod meg, hogy nem az a legnagyobb boldogság, 
ha minden az enyém, hanem az, ha mindenem az Övé! Tőle 
tanulhatod meg, hogy senkinek sem önmaga a legnagyobb érték, 
hanem az, akinek önmagát is oda tudja adni! Ennek az önátadás
nak történeti, örök lehetőségét zengi a virágvasárnapi harang
szó: Örülj nagyon Sionnak leánya, közeleg hozzád az Isten!

III. Az ige harmadik tanítása, hogy Jézus maga építi az Ö 
nyájának közösségét. Beleavatkozik övéi életébe! Csak néki van 
ereje és joga ehhez.

Kik az övéi? Krisztus mindazokat övéinek számítja, kik 
megnyilatkoznak, akik vallást tesznek Róla, akik oda mernek 
állni a király menetébe. Személyében hordja táborának egységét 
és rendjét, mert nem önmagunknak nevel bennünket, hanem 
egymásnak. Nem különc, nem kaszt evangélistákat toboroz, ha
nem érette „közösségben" élő híveket.

Amikor a sokaság közelébe ér, akkor lesz a sokrétű, szer
vezetlen tömegből Istent dicsőítő gyülekezet. Aki Vele közelségi 
viszonyban van, csak az lehet közösségi ember, mert az ő közel
ségében érezzük legjobban át, hogy közünk van másokhoz!

Krisztus közelségében érzi meg az önző ember, hogy az 
Isten ügyéért, másokért, a közösségért le kell vetkőznie azt, 
ami felesleges és az Ö seregében éli át a testvériség varázsát, 
hogy nincs nagyobb öröm, mint együtt énekelni másokkal: 
Áldott, aki jött az Úrnak nevében! A Krisztussal való találkozás 
hangossá teszi az embert, mert ennek az örömét nem lehet 
magunkba fojtani. Sok mindent el lehet titkolni és agyon lehet 
hallgatni, de nem tud elhallgatni az a lélek, akit Isten közelsége 
megérintett: Annak kitör szívéből az öröm muzsikája: Hozsánna 
a magasságban!

Kedves Testvérem! Tedd össze a kezedet és kulcsold bele 
az ige üzenetét: Közeleg az Isten a világhoz, eljött hozzám és 
élére áll az ő  népének! Zúgjon át parancsa minden aggodalmon 
és bizalmatlanságon. Krisztus dicsőségét zengők egy szavaló
kórusba! Ne hagyjátok elnémítani magatokat, mert nem lehet 
elnémulni azoknak és nem szabad elnémítani azokat, akik a bűn 
átkából az Ő kezeibe kapaszkodva menekültek meg! Krisztus 
szétszórt katonái: Egy táborba hív a király! Ne azon vitatkozza
tok, hogy ki tartozik az előtte, vagy utána menő sokaságba, 
hanem maradjatok meg az Ő igéjében és akkor boldogan tapasz
taljátok: Minél közelebb vagytok Őhozzá, annál közelebb jutot
tatok egymáshoz. Ami szavakba alig írható és sírható, azt hadd 
dobogja a magyar szív örök leadója: Magyarok és keresztyé
nek! Égy táborba, a Krisztus táborában a helyetek! Közelebb 
azért egymáshoz, jobban szeressétek egymást, hogy szét ne 
szaggasson bennünket a vihar!

Testvérem! Ne várj másokra, mert Krisztus személyesen jő 
s személyedhez jő. Ezer és ezer üzenettel jelenti be közeledését.
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Ahol keserűség és összeomlás van az életedben, oda Őt hívd, 
ahol öröm csókol homlokon, ott Őt magasztald.

Tetszett az Istennek, hogy ebben az órában e helyről is 
üzenje hozzád való közeledését. S ebben a templomban, ahol 
ismerős és ismeretlen szívek az én hitvány szavaimon keresztül 
várnak az Ő igéjére, az Isten egyetlen lelket keres, aki meg
érzi az ő szentséges megjelenését: Téged keres!

Imádkozom érted és imádkozz értem, hogy meghalljuk az 
Ő közeledését s ne vádolja az én gyenge hitemet s a te kemény 
szívedet az Isten! Bácsi Sándor

pápai lelkész.

Nagypéntek.

A középső kereszt.
Lukács 23, 39—46.

A Koponya Helyén felállított három keresztfa közül Jézusé 
állott a középen. Talán esetlegesen történt, talán gúnyos cél
zattal, mint a leghirhedtebb fája került középre. Mindegy. Nagy 
igazságot kellett véle kifejezniök a tetteseknek: Jézus halála a 
golgothai esemény középpontja.

Középpontja a nagypénteki igehirdetésnek is. Ma nem a 
jobb vagy balfelől eső bűnösök keresztfájáról kell szólanunk, 
hanem a Krisztuséról és csak innen tekintve szét amazokéról.

Dehát mi látványosság van a középső kereszten, a meg
feszített Jézuson? Az, hogy Jézus a kereszten is ugyanaz maradt, 
aki volt egész életében! Akkor sem vetkezett ki magából, mikor 
sorsának mélypontjára jutott, ott is hű maradt önmagához. Ott 
sem törhetett ki belőle valamely addig leplezett gonosz indulat, 
mert nem volt benne gonosz indulat. Ártatlansága, fensége, 
dicsősége a kereszt fáján is ártatlanság, fenség és dicsőség 
maradt.

Egy egyik oldalán függő gonosztévőből kitör a kétségbe
esés fergetege. Óh, a nagy szenvedés nem mindig jobbítja az 
embert! Beáll azoknak a főpapoknak csűfolódó seregébe, kik
nek pedig saját halálát is köszönheti, kikkel soha nem értett 
egyet. Kiforgatta őt valójából a kereszt szenvedése. A másik 
oldalon függő gonosztévő megrokkan, megtörik. Megtérésre 
puhítja őt a szenvedésnek a látványa. Lelkében megváltoztatja. 
Csak Jézusnak nincs, miben változnia. Nem lesz sem rosszabbá, 
sem jobbá. Ugyanaz marad! Élete, halála egy vonalon fut, a 
kereszten is ugyanaz marad, aki volt életében.

I. Jézus a kereszten is hű maradt erkölcsi tanításához!
A Hegyi Beszédet minden más vallástól vagy filozófiai 

erkölcstantól mindig meg fogja különböztetni ez a hallatlanul 
nagy kívánság: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, 
akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlöl
nek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek



titeket." Sehol ehhez hasonlót! Ez az, amiben mi mindig újra 
kudarcot vallunk, súlyos körülmények között tagadásba vesszük: 
képtelenség teljesíteni!

Jézus azonban hű marad hozzá. Az ő „erkölcsi alapelve“ 
nem a megfizetés, a visszafizetés, hanem a másokétól független 
viselkedés! Ezt számtalanszor megbizonyította életében. Sehol 
se. látjuk, hogy akkép bánt volna másokkal, amiképpen éppen 
azok bántak Ővele. A samáriaiak nem fogadják be, de ő nem 
kíván le tüzet reájuk. Köveket ragadnak ellene, fustélyokkal és 
fegyverekkel törnek reá, de Ö viszont nem ragad követ, se 
fegyvert.

A csúcspontja mindennek mégis a kereszten van. „Szidal
mazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegető
zött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre“ (I. Pét. 2, 23). Nincs 
a világon semmi, ami úgy ki tudná hozni az embert a sodrából, 
mint a csúfolkodás. Ennek is súlyos fajtája jutott szenvedésül 
Ö néki. Sokak sokáig csúfolódtak Véle. Nemcsak személyét, de 
művét is becsmérlik. Sőt egy lator bántalmazza, ki éppoly nyo
morúságban leledzik miként Ö! Jézus azonban állja a próbát: 
szidalmazván viszont nem szidalmaz. Nem csoda, ha a másik 
lator elámul ezen a türelmen és szelídségen.

2. Jézus a kereszten is hű maradt fiúi engedelmességéhez!
Ezt azzal mutatja meg, hogy amikor a lator így szidalmazza:

,,Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat'1, — nem felel 
reá egy Szót sem.

Felfedezi benne az ördög utolsó kísértését. Ismeri már a 
gonoszt. A pusztai kísértésben is azt akarta, hogy Ő maga vegye 
a sorsát kézbe. Péter által a szenvedések útjának megkerülésére 
akarja bírni. Jakab és János által Isten kihívására. (Mt. 4, 16; 
Luk. 9.) Most mégegyszer próbálkozik a kereszten.

Milyen nehéz az erőnket meg nem mutatnunk, mikor csak
ugyan megvan! Mily nehéz ilyenkor eltűrni a gúnyt: azért nem 
cselekszel semmit, mert nem tudsz, nem bírsz tenni magadért 
semmit! Milyen nehéz erőtelennek látszani, csak látszani annak!

Jézus azonban állja a próbát, alárendeli magát az Atyának, 
az Atya akaratának. „Atyám, a te kezeidbe ajánlom az én lel- 
kemet.“

Ő fiú marad a keresztfán is. A Fiú! Engedelmes mindhalálig. 
Lélek szerint engedelmes. Ez több mint az előző szakaszban 
mondottak, hiszen akadhat valaki, aki külsőleg magára erőlteti 
a fegyelmet, vállalja tanításának tragikus következményeit, de 
belül a lelkében összeroppan. Jézus lelke szerint engedelmes 
Fiú maradt!

3. Jézus a kereszten is hű maradt megváltói hivatásához!
Egész életében a bűnösök barátja volt. Elhívja Lévit, leül

a kivetettek asztalához, a bűnös nő közel mehet hozzá: Se szeri, 
se száma a hasonló eseteknek. Életével mindenestül megbizo
nyítja, hogy Ö Megtartónak született (Luk. 2, 11). Engesztelő-
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nek, ki Istent és embert megbékéltet. Szabadítanak, ki a bűn 
és az ördög hatalmát megtöri.

Mindezt csodálatosan megbizonyítja a keresztfán.
Egy gonosztevőt nyer meg. Valószínűleg zélóta volt. A zéló- 

ták nyíltan harcban álltak a római uralommal, raboltak, erőszak
tevők voltak, politikai gyilkosságokat követtek el. Meg is vetet
ték őket. Jézus megmenti a zélótát. Nincsen oiyan nagy bűnps, 
akihez Ő ne küldetett volna!

Az utolsó percben menti meg. Soha sincs késő! Nagyszívű 
az Isten! Még a halál révén állónak is tud evangéliumot mon
dani. Micsoda volna is az evangélium, ha az élet legválságosabb 
percében: a halál órájában nem tudna evangéliumot mondani?

A Paradicsom ajándékát ígéri néki. Ez akkori gondolkodás 
szerint az igaz lelkek várakozóhelye, hol várnak az üdvösség 
teljes napjára. Egyúttal benne van összefoglalva minden mes- • 
siási reménység és az üdvösség reménysége. íme, Ő teljességet 
ígér ennek az utolsó percben megtért gonosztévőnek is, ígéri 
néki. hogy Ővele lesz együtt az üdvösségben! A zsidó gondol
kodástól nem volt távol az Isten országának kasztrendszere. 
Jézus mindenkinek a teljességet adja s egyformán adja.

Végül lássuk meg, hogy hit által, rögtön adja. Á latornak 
semmiféle „cselekedetre11 nincsen már ideje, ereje. A hit mentette . 
meg. Ő az első megmentett bűnös, ki a Megfeszített királyi 
hatalmában hitt. Kálvin mondja róla: „Nem tudom, volt-e a hit
nek ily ragyogó példája, mióta a világ áll!11 Az ő szeme vilá
gosan meglátta a halálban az életet, a rabságban a királyságot.

Jézus tehát ebben is megállta a próbát. Nem feledkezett 
el hivatásáról, a kereszten sem magamagával gondol. Igaz Meg
váltó Ő!

4. Jézus a kereszten is hű maradt királyi követeléséhez!
Egész életében kinvilvánította messiási igényeit. Istennel 

tette magát egyenlővé. Szolgai formában, de isteni öntudattal 
járt-kelt a világban. Ha valahol, akkor a kereszten kellett volna 
nyilvánvalóvá lenni, hogv ez az igénye puszta ábrándozás volt 
Mindkét politikai messiásság miatt megfeszített lator is meg
tagadja ezt az álmot, mindegyik persze a maga módján; hisz a 
halállal vége minden ábrándnak.

Jézus azonban itt sem mond le az ő messiási igényeiről! 
Elfogadja a könyörgő hódolatát. Nem azt mondja neki: Ugyan, 
én is csak nyomorult ember vagyok, tőlem kérsz segítséget? 
Komolyan veszi kérését és királyi ígéretet tesz neki. S nem úgy, 
hogy Istent kéri kérésének teljesítésére, hanem úgy, hogy 
Őmaga osztja ki rögtön, azonnal a nagy ajándékot, mint ak: 
teljhatalommal rendelkezik. Isten külön felmentése, bocsánata, 
üdvösség-ígérete emellett nem szükséges. Már Jézus kezébe 
adatott a hatalom! Ő már Király! Ura a Paradicsomnak!

íme, a kereszt sem tette mássá Jézust. Ezért volt lehetetlen 
fogva tartatnia a haláltól (Csel. 2. 24). Ezért kellett Istennek 
igazolnia Őt. Ezért nincs ma se más Krisztusunk, csak az örök
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egy. A feltámadott is ugyanaz, aki itt járt-kelt közöttünk és aki 
megfeszíttetett a Golgothán.

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz!
Mi tehát a nagypéntek evangéliuma?
Az talán, hogy álljunk mi is a Hegyi Beszéd erkölcsi tör

vénye alapján, szeretve még az ellenségeinket is? Az talán, hogy 
bizonyítsuk meg életünkkel, amit szájjal vallunk, tanítunk? 
Az talán, hogy engedelmes gyermekei legyünk az Atyának min
den kísértések közepette? Az talán, hogy a legmélyebb bűnben 
se essünk kétségbe, mert abból is van megváltás? Az talán, hogy 
bízzunk Krisztus Urunk paradicsombeli királyságában? Áll ez 
mindahány reánk, mégis másodrangú a mai evangéliumban. 
Követelés csupán, amit nem tudunk betölteni, nem töltünk b e ...

A nagypénteki evangélium az, hogy Krisztus mindezt be
töltötte!! Szeretett minket ellenségeit, engedelmes volt mind
halálig, megváltott bennünket, királyi hatalommal ül az Atya 
jobbján s kezében vannak a pokol kulcsai!

Nagypéntek a középső keresztről szól!
Ez a legszebb nagypénteki látomás, ha eltűnik szemünk elől 

minden, még a jobb és balfelől megfeszített gonosztévők 
keresztje is és csak egy ragyog fel előttünk: a középső kereszt, 
a Megváltó Krisztus keresztfája! Scholz László

budapesti lelkész.

Húsvét 1. ünnepe.

Krisztus föltámadott.
Márk 16, 1—8.

Talán sohasem vártuk még olyan nehezen húsvétot, mint 
ebben az esztendőben. Talán sohasem jelentett olyan sokat az 
életről, a feltámadásról szóló húsvéti üzenet, mint ma, amikor 
annyira körülvesz bennünket a halál. Katonáink az elmúlt télen 
kemény fagyban, hóviharban, állandó ellenséges támadások 
pergőtüzében minden pillanatban szembenéztek a halállal. Most 
is a halál szomszédságában állnak. És mi is szüntelen a halál 
árnyékának völgyében járunk.

Kimondhatatlanul örvendetes üzenet azért számunkra nagy 
reformátorunk húsvéti diadaléneke: ..Krisztus halálra adatott 
A mi sok bűneinkért, De harmadnap feltámadott Megigazulá- 
sunkért. Örvendjünk mi mind ezen, Istennek hála legyen; Mond
junk neki dicséretet, Zengedezzíink víg éneket!" Énekeljük szív
ből, buzgón odahaza is: Krisztus feltámadott a mi megigazulá- 
sunkért. Ez az ének erőt, vigaszt jelent otthonainknak, melyek 
naponként ki vannak téve a halál látogatásának. Nézzünk bátran 
szembe a halállal és merjük kimondani: nincs hatalmad fölöt
tünk. Krisztus feltámadott.

Bátortalan, félénk asszonyok vándorolnak a húsvéti sírhoz. 
Szívük nagy szeretetének drága áldozatát, illatos keneteket visz-
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nek magukkal, hogy Krisztus holttestét megkenjék. Temetni 
mennek, mert nagypénteken meghalt a Mester. Krisztus sírboltba 
helyezésével a feltámadás reményének parányi szikrácskája is 
kialudt bennük. Fáradtan, csüggedten, reményvesztetten kérdez
getik egymástól: kicsoda hengeríti el a súlyos követ a sírról? 
De íme csoda történt. A kő nincs a síron és a megrémült asz- 
szonyoknak fehér ruhába öltözött ifjú hirdeti: a megfeszített 
názáreti Jézus nincs itt, feltámadott! Krisztus legyőzte a halált.

Krisztus az emberiség legkönyörtelenebb ellenségét, a halált 
győzte le. A halált, mely a teremtés óta feltartózhatatlanul halad 
a maga útján és egyik nemzedéket a másik után ragadja el. 
Hatalma ellen nincs mentség. A halál úr az ember életén.

A halál kezdetben nem volt a világban. Isten az első embert 
nem halálra, de az életre teremtette, mikor a föld porából meg
alkotta és lelket lehelt belé. De az ember nem maradt meg az 
Isten által teremtett eredeti állapotában, hanem elfordult Isten
től. Bűnbe esett. És az első ember bűnesete miatt bűnösök let
tünk egyetemlegesen. A bűn zsoldja pedig a halál. Ha valaki 
kételkedne a halál mindent elsöprő hatalmában, úgy menjen ki 
a temetőbe és meglátja, milyen erős hatalom a halál. Most még 
élünk, gondolkodunk, látunk, cselekszünk. S talán holnap, vagy 
pár évtized múlva kint porladunk a temetőben. Porból vétettünk 
és porrá leszünk.

Félelmetes a halál hatalma. De még félelmetesebb és bor
zasztóbb a halál, ha arra gondolunk, hogy lelkünk is van és a 
halál után nemcsak a sír, hanem az ítélet is vár ránk. Mert a 
halál után jön az ítélet. „Nékünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék 
aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt." 
(II. Kor. 5, 10.) Földi életünk a magvetés ideje. Az ítéletkor 
mindenki azt aratja, amit vetett. Mi lesz, ha az ítélet napján 
előjönnek elvesztegetett esztendeink, napjaink, melyeket nem a 
Krisztus igájában, hanem a Sátán jármában töltöttünk el? Ki tud 
majd megfelelni ezer elmondott és el nem mondott kérdésre? 
Ugyan ki állhat meg előtte? Nagyobb kínt alig lehet elképzelni, 
mint ép elmével szembenézni a halállal, az ítélettel Krisztus 
nélkül. Mivel vigasztalod magad, ha Krisztus nélkül éltél? Talán 
vagyonoddal? Nem vihetsz magaddal semmit. Szeretteiddel, 
barátaiddal? Csak a sírig kísérhetnek el és csak emlékedet őriz
hetik. Talán abban reménykedsz, hogy hosszú ideig voltál súlyos 
beteg és számodra megváltás lesz a halál? Hosszas szenvedés 
Krisztus nélkül nem mentő körülmény. Talán azzal biztatgatod 
magad, hogy derék, becsületes voltál és büntetlen előéletű. 
Ez mind nem segít semmit. Egyszer jön érted a halál, vár rád 
a sír és az ítélet. Milyen szomorú lesz a Krisztus nélkül élőknek 
az ítélet napjának felvirradása, mikor minden képzelt igazság
ról lehull a lepel és ott állnak teljes mezítelenségben az ítélő 
bíró előtt. Elgondolni is rettenetes ezt a napot Krisztus nélkül. 
Krisztus nélkül a halál a megsemmisülést, a kárhozatot jelenti.
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De Krisztus feltámadott! Legyőzte a halált! Életet szerzett, 
váltságot! Nem kell már félni a haláltól, az ítélettől, kárhozattól, 
mert Krisztus, aki meghalt értünk, feltámadott! Magára vette 
bűneink büntetését, a halált. „Betegségeinket ő viselte, fájdal
mainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, 
kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megron- 
tatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és 
az ő sebeivel gyógvulánk meg.“ (És. 53, 4—5.) A megváltás 
munkájára Isten húsvétkor tette rá a pecsétet, mikor Krisztust 
a halottak közül feltámasztotta. A feltámadásban lett nyilván
valóvá, hogy Isten Krisztus engesztelő áldozatát elfogadta. Jézus 
e sóhajára: „elvégeztetett1, Isten rámondta az áment. Ezért 
ünnepelünk olyan boldogan húsvétot a halál árnyékában is, mert 
tudjuk, hogy Krisztus számunkra is feltámadott. Nékünk is el
hozta az életet. Boldog önfeledtséggel hirdetjük azért mi is 
Pál apostollal: Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadal- 
mad? Hála Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. (I. Kor. 15, 55, 57.)

Nem kell már félnünk a haláltól, az ítélettől, mert Krisztus 
legyőzte a halált és örökéletet szerzett a benne hívőknek. 
A Krisztusban hívők bátran néznek a halállal szembe és nyugod
tan halnak meg, mert tudják, hogy akár élnek, akár halnak, az 
Úréi maradnak. István vértanú halála pillanatában imádkozik: 
„Uram Jézus, vedd magadhoz az én telkemet! Uram, ne tulaj
donítsd nékik e bűnt!'1 (Csel. 7, 59—60.) Luther imádkozó lélek
kel várja Isten követét: „Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet."

István vértanú, Luther és a többi ezer, tízezer hívő nem fél 
a haláltól, mert tudja, hogy Krisztus nékik is megnyitotta a 
mennyet.

Krisztus legyőzte a halált és győzelme a mienk is. Van-e 
ennél nagyobb boldogság: Krisztussal élni és Krisztussal meg
halni? Mert mit segítene nékem, ha az egész világot megnyer
ném is, de lelkemben kárt vallanék? Mit érne nékem minden, 
minden e világon, ha Krisztus nem támadott volna fel és nem 
lenne az én Megváltóm? És mit bánom én, ha mindenki és 
minden elhagy is, kereszt, szenvedés vár rám, ha tudom, hogy 
Krisztus velem van és én, a halálra méltó, életet nyerek kegye
lemből.

Testem is élni fog. Testem is feltámad egyszer. Nem marad 
örökké por, hanem megújul. Eljön a nagy nap, amikor nyilván
valóvá lesz, hogy Krisztus az övéit megtartja. A halál nem lesz 
többé. Ott lesznek a megváltottak „az Isten királyiszéke előtt 

    és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában; és aki 
a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettünk. Nem éheznek 
többé, sem nem szomjuhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, 
sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki a királyiszéknek köze
pette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; 
és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet" (Jel. 7, 15— 17). 
„És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fáj
dalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.“ (Jel. 21, 4.)
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Olyanok leszünk, mint az álmodok. Győzelemről énekelünk, 
Krisztussal bemegyünk a dicsőségbe.

Hová lett a halál? Elveszítette félelmetességét, mert Krisztus 
legyőzte és övéinek is megszerezte a diadalt.

Húsvét csodája, amint az asszonyok azt átélték, visszahoz- 
hatatlan. De, aki valóban keresi a megfeszített és feltámadott 
Üdvözítőt, az ma is találkozhat Vele. Az asszonyok megbízatást 
kapnak: „Menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és 
Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, 
amint megmondotta néktek.“ Jézus Galileába megy, ahol min
dennapi életét élte. A mindennapi életben keressük Öt azért 
mi is. Aki nem mindennapi életében, az emberekkel való érint
kezésében, szívének kísértéseiben, küzdelmeiben, a bölcsőnél és 
koporsónál keresi, az sohasem fogja Őt megtalálni. De aki 
keresi Őt az Igében, a szentségekben, énekeinkben, a gyüleke
zetben és a mindennapi életben, az találkozni fog vele. Minden
napi életedbe, a halál árnyékának völgyébe csendül bele a hús
véti üzenet: Feltámadott az Úr! Válaszolj rá hívő szívvel: való
ban feltámadott!  Sikter András

soltvadkerti lelkész.

Húsvét 2. ünnepe.

Bizonyosságot!
Lukács 24, 13—35. — Énekek: 583., 216.

A németek egyik nagy költője — Goethe — Faust címen 
írt hatalmas munkájában az emberi élet örök kérdéseire keres 
feleletet. Mindjárt a legelső jelenetben a költemény főhőse 
— Faust — a tengernyi csalódás és vívódás miatt elkeseredetten, 
mindenek hiábavalóságának súlya alatt megtörtén mered maga 
elé és kétségbeesve hívja a halált. Átvirrasztott kínos éjszaka 
után kezében szorongatja már a méregpoharat, hogy véget- 
vessen nyomorult életének ... Odaáll a halál fekete kapuja elé 
és lassan ajkához emeli a m érget!... De ebben a végzetes pil
lanatban megkondul a húsvéti reggeli harangszó s az életunt 
ember szívére rátelepedik a húsvéti ének drága biztatása:

„Jézus él! Én is vele! . . . Hol van, óh halál hatalmad?
Jézus él! Sír éjjele csak új reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van. Ez az én bizodalmam!“

A húsvéti ének hallatára Faust földre ejti a méregpoharat 
s a kétségbeesés helyett megszólal visszanyert bizodalma:

„Óh, zengj tovább szép égi dal köröttem,
Csordul a könny, megint a földé (az életé) lettem!“

(Kozma A. ford. Bp. 1924.) I.

I. Ennél szebben és igazabban talán senki sem mutatta meg: 
milyen nélkülözhetetlen a húsvéti hit az ember életében. Alap-
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vető igazság! Szegeletkő! Minden pillanatban olyan nagy szük
ségem van rá, mint a levegőre! Nem lehet elhordozni a múlandó 
életet az örökélet reménysége nélkül!

. .. Nézzétek ezeket az emmausi vándorokat. Menekülnek 
Jeruzsálemből, a borzalmak szörnyű városából, a kereszt árnyé
kából. Szánalom rájuk nézni. Fájdalom nehezedik szívükre. 
Minden lendület, minden életkedv kisorvadt belőlük. „Szomorú 
ábrázattal“, fásult nemtörődömséggel róják az útat. Ajkukon 
csak a kiábrándulás keserű szava suttog: „Pedig mi azt remél
tük, hogy ő a Krisztus, aki megváltja Izraelt!11. . .  S a többi 
apostol!?... Magukra zárt ajtó mögött gubbaszt valahol Jeru
zsálemben. Szívükön félelem. Lelkűkben mélyen hallgat a bánat! 
Ha magukkal jótehetetlen embereket keresünk, akikből kiveszett 
minden életkedv — tekintsünk az apostolokra az első húsvét 
szent reggelén.

Íme ilyen az ember, íme ez az ember a húsvéti hit ereje 
nélkül!

Ezért támadja az ördög a legkeményebben éppen a húsvéti 
evangéliomot. Ezért támasztotta a legnagyobb ellenzéket éppen 
a húsvét üzenetével szemben. Ezért szaporítja a Tamás-lelkeket, 
akik ezt kiáltják világgá: „Semmiképpen el nem hiszem!11

Ezért lopta bele szívünkbe ezt a hitetlen bölcselkedést: Az 
embernek minden öröksége csupán négy szál deszka, meg egy 
darab föld — egy öl hosszú, fél öl széles — a temetőben! Ezért 
támadja az ördög a húsvéti hitet, mert jól tudja, ha sikerült 
kitépni az emberből a feltámadás, az örökélet bizonyosságát, 
akkor már övé az ember!. . .  Elernyeszti akaraterejét, tönkre
teszi életkedvét, megfosztja Krisztusától, támaszától s úgy já t
szik vele, mint viharszél a falevéllel!

Mikor a húsvéti hit pusztul, akkor pusztul minden, ami 
szent! Akkor a Krisztus nem Krisztus, nem Megváltó. Az Isten 
kegyetlen kényúr, szívtelen zsarnok, aki végigkerget bennünket 
a halál árnyékának völgyén, az élet minden keservén, hogy 
azután a sírba lökjön bennünket. Ha nem igaz a húsvét üzenete, 
akkor nincs megváltás, nincs bűnbocsánat, akkor bizony ámítás 
a keresztyénség, akkor csak a kétségbeesés marad: Hegyek 
essetek mireánk! Halmok borítsatok el minket!

Éppen azért nincs sürgősebb, nincs halaszthatatlanabb ten
nivalónk, mint teleszívni magunkat a húsvéti evangélium bizo
nyosságával. „Mindenüvé óriás betűkkel kellene felírni a hús
véti örömhírt: Krisztus feltámadott halottaiból! Olyan nagyok 
legyenek ezek a betűk, mint a torony. Még magasabbak! Érje
nek fel egészen az égig, hogy semmi mást he halljunk, semmi 
mást ne lássunk, semmi másra ne gondolhassunk és semmi más
ról ne kívánjunk sem tudni, sem beszélni, csupán a Krisztus fel
támadásáról. Ennek az igazságnak mélyen bele kell ivódni az 
emberek leikébe, hogy erősek legyünk, megálljunk és diadalmas
kodjunk. Így lehetünk boldogok életünkben és halálunkban!11 
(Luther.)
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Húsvéti bizonyosságot kell hát szereznünk, mert talán 
semmi sincs úgy megtépázva a mai ember lelkében, mint a fel
támadás bizonyossága. Tele tüdővel énekeljük az ünnepi éne
ket, de a szívünkön kételkedés, tagadás, hitetlenség rágódik.
A templomban elsuttogjuk merész vallomásunkat: Hiszem a test 
feltámadását és az örök életet...  de magatartásunk és élet
folytatásunk rácáfol vallomásunkra. Azért járunk mi is olyan 
csüggedt, fásult lélekkel, jövendőt sem remélő, minden-mind
egy érzéketlenséggel, mint az emmausi tanítványok! Felejtjük, 
hogy nekünk poklokon és halálon diadalmaskodó Urunk van és 
bölcselkedünk a Faust bölcseségével: Jobb nem születni! Bol- ,1 
dog, aki nem ízlel sem örömöt, sem szenvedést!... S a léleknek 
ez az elernyedt tespedtsége végigvonul egész életfelfogásunkon ' 
és magatartásunkon. Ezért mondom: semmire sincs olyan sürgő
sen szükségünk, mint a húsvéti hit bizonyosságára!

II. Hogyan lehet szerezni húsvéti bizonyosságot?
Krisztus leckét ad a kételkedő emmausi vándoroknak. 

Kegyelmesen ébresztgeti szívükben a feltámadás hitét. Szelíd 
dorgálással szól: „Óh, balgatagok és rest szívűek mindazoknak 
elhivésére, amiket a próféták szóltak!" És elkezdé magyarázni 
az írásokat.

Bizonyára mielőttünk is döntően fontos, hogy Isten igéje 
számtalan helyen bizonyságot tesz a Krisztus feltámadásáról, az 
ember feltámadásáról. Áldott az Isten, hogy itt is, ebben a kér
désben is, erős, nagy érveléssel mondhatjuk: Meg vagyon írva! 
Olyan emberek tesznek bizonyságot előttünk, akik nem könnyű
szerrel kapták fel az új hírt, hanem megszenvedtek érte. Jó 
bizonyságok beszélnek hozzánk, akik nagy lelki tusakodások 
árán jutottak el a feltámadás bizonyosságára. Nem építünk 
homokra, amikor prófétáknak és apostoloknak szavát funda
mentumnak vetjük. Nem futunk lidércfény után, ha a kételkedés 
sötétjét Isten embereinek szavával világítjuk át. Ne legyen hát 
rest a szíved mindazok elhivésére, amit próféták és apostolok 
hű és igaz bizonysága feltárt előtted!

Krisztus feltámadott, mert meg vagyon írva!
Beszéljek-e tovább a történelem igazolásáról, az élő Jézus 

csodáiról, melyektől ragyog egész keresztyénségünk kétezer 
éves nagy történelme? Hivatkozzam-e arra, hogy múltban és 
jelenben mártírjaink kiomlott vére, a meghallgatott imádságok, 
elragadtatott lelkek világon átzengő himnuszai, összetört és fel
emelt lelkek boldog vigasztalódása, hazatért tékozló fiák — 
egyetemlegesen az élő Jézusról tesznek bizonyságot és nem egy 
összeaszott múmiáról, mely ott fekszik arimathiai József kert
jének sziklasírjában. Képzeljétek el: micsoda hatalmas kórus 
zengene át a világon, ha seregbe állnának mindazok, akik két
ezer év óta ezt vallották: Feltámadott az Úr! Feltámadott!

De nemcsak a hívők, még a hitetlenek is az élő Jézus mel
lett bizonyítanak. Ezzel a feltámadott Krisztussal keltek bírokra 
a rettegett római császárok, de Julianus elkékülő ajkán nem 
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remeg-e ott a vallomás: Mégis te győztél Galileai! Ellene támad 
Saul, de mikor Damaszkusz előtt a földre zuhan, nem kell-e hal
lania a szót: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz! És azok az 
elbukott és elnémult bölcsek, akik minden században megjósol
ták és bizonyosra hirdették, hogy most már végérvényesen meg
halt a Krisztus... végeredményben nem azt igazolják-e, hogy 
valóban él, harcol és győz a Feltámadott! Nevére ime ma is 
milliók hajtanak térdet, evangéliuma ezer nyelven zendül a 
szívekbe s nem egyszer azok lesznek leghívebb katonái, akik 
ellene támadtak.

Múlt és jelen kiáltja tovább húsvét evangéliumát!
III. Megvallom azonban, hogy mindez csak akkor lesz 

értékké számodra, ha ezek a külső bizonyságok, belső bizonyos
sággá lesznek. Nekünk magunknak kell tapasztalni, hogy Jézus 
él! Különben úgy járunk, mint az emmeusi vándorok: mellettünk 
megy, beszél velünk a feltámadott Krisztus, de szemeink vissza
tartóztatnak és nem ismerünk rá. Ügy járunk, mint a tanít
ványok, akiknek hiába mutogatják az üres sírt, akiknek meg
rettent lélekkel hiába ismételgetik a húsvéti angyal üzenetét — 
hitetlenkedve rázzák fejüket, mert a húsvét igazságát nem külső 
bizonyságok döntik el, hanem egy megrendítő, nagy tapasztalat, 
egy belső meggyőződés!

Simon Péter odaáll Jeruzsálem népe elé és egyetlen per
döntő bizonyítékra hivatkozik. Szívére teszi kezét és ennyit 
mond: A Krisztus feltámadásának pedig mi vagyunk a bizony
ságai! Én magam vagyok a bizonysága!

Az emmausi vándorok is a kenyér megszegéséről ismerték 
meg Jézust, úgy is mondhatnám: a bűnbocsánat szentségéről.

Látod, ma is ez az egyetlen perdöntő bizonyság a húsvét 
igazságáról. Az a cáfolhatatlan érv, amikor előáll valaki és így 
szól: Jézus él! — mert nekem is megbocsátott, engem is fel
oldozott, kiszabadított bűneim tőréből! Elveszett és elkárhozott 
ember voltam, de kegyelmesen hozzám hajolt, belenyúlt éle
tembe, átalakította, megtisztította, megszentelte. Érzem, hogy 
élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus! Életemet 
kegyelmesen a kezében tartja, szenvedélyeim ttizét megoltotta, 
hűségemet megedzette, alázatosságomat elmélyítette, ajkamra 
imádságot adott s naponként véghezviszi rajtam szeretetének 
csudáit. Tudom, hogy él, velem van, kísér, ellenem és érettem 
harcol és vele győzödelmeskedem én is.

Velünk is meg kell történnie annak, ami megtörtént a bel- 
missziói iskola vizsgáján az egyik növendékkel. Azt kérdezték 
tőle: Soroljon fel bizonyságokat a Krisztus feltámadása mellett! 
A kérdezett jó sokáig hallgatott, közben megtelt a szeme köny- 
nvel, már úgy látszott semmit sem tud felelni, amikor szinte 
kirobbant belőle a felelet: Hát hogyne támadott volna fel, mikor 
bilincseimet megoldozta, bűneim átkát magáravette, elibém állt, 
mint tilalomfa, utánam nyúlt az örvények közé s kimentett belő
lük. Én csak azért élhetek, mert él a Krisztus! Én magam vagyok 
a bizonyság!
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A világ mindig tagadja a feltámadást. A hitetlenség mindig 
ellene támad a húsvét csodájának, de amíg lesznek emberek, akik 
így szólhatnak: Én magam vagyok rá bizonyság! Addig felzen- 
dül a húsvéti ének és bejárja a földet az életmentő igazság: 
Jézus él! Én is vele! Többet ér ez, mintha feketetáblán kétszer
kettőként lehetne bizonyítani!

A emmausi vándorok boldog húsvéti bizonyossággal térnek 
vissza haza — Jeruzsálembe ...

A nemrégen felszabadult rutén földön olyan szép húsvéti 
szokás alakult ki. Nagyszombat délutánján elindul a családfő a 
templomba. Kosarában viszi házanépe húsvéti kenyerét s leteszi 
az oltár elé. A pap megáldja a kenyeret. Azután hazaindul a 
gazda. Megáll háza küszöbén s énekkel köszönti családját: Fel
támadott az Úr! Halleluja! Halleluja! Válaszul a köszöntésre fel
csendül a házikóban az otthoniak éneke: Bizonnyal feltámadott! 
Bizonnyal feltámadott!...

Kívánhatnék-e nagyobb húsvéti áldást, mint ezt az egyet: 
Menj haza, szívedben azzal a boldog tapasztalattal: Feltámadott 
az Úr!.. .  S otthon zengje vissza szeretteid szíve: Bizonnyal fel
támadott! Bizonnyal feltámadott! Nagy Miklós

zalaegerszegi lelkész.

K a ted rán .
Úrvacsoratanitás a gim n. V III .  osztályában.

A Tanterv és Utasítás a 36/37. lapon a vallásóra menetét pontosan 
előírja, így ezt én itt elhagyom és mindjárt a tárgyra térek rá. A tárgy 
az úrvacsora és kérdés, hogy hogyan kell ezt a gimn. VIII. osztályában 
tanítanunk. Első feleletünk: az anyagot jól kell beosztanunk. Ez az úr
vacsoránál elég könnyű, mert tárgyunk szinte magától válik kétfelé, egy 
elvi és egy gyakorlati részre, S mivel mindkét rész elég terjdelmes, az is 
természetes, hogy mindkettő nem tárgyalható egy órán belül. Ezért az úr
vacsoráról két órát tartunk, az első az úrvacsoratanról, a másodikat az 
úrvacsoravételről.

1. óra: az úrvacsoratan.
A jó tanítás azzal kezdődik, hogy a tanár tájékozódik arról, hogy 

a diákok mit tudnak már a tanítandó anyagról. Ezt azután a diákokkal 
együtt rendszerezi, újakkal kibővíti s kerek egésszé formálja. Ez a mód
szertani elv különösen a nyolcadikban és az úrvacsora tanításakor érvényes. 
Nyolcadikban ugyanis a diákok az úrvacsoráról már sok mindent tudnak, 
vele többször is éltek, tehát már tapasztalatuk is van róla, kérdéseik is 
vannak vele kapcsolatban, így egész nyugodtan leszállhatunk hozzájuk és 
beszélgetve taníthatjuk őket.

Kezdjük a tavaly tanultakon. Kérdezzük meg, hogy hol van szó a 
Bibliában az úrvacsoráról? A jobbak egész pontosan megmondják majd, 
hogy Mt. 26 : 26—30., Mk. 14 : 22—26., Luk. 22 : 14—20., I. Kor. 11 :23—32.
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v.-ben. De még a leggyöngébbek is tudni fognak erről valamit, ha mást 
nem, annyit biztosan, hogy az Újszövetségben. Így, ha szerencsénk van és 
diákjainkat is jól ismerjük, szép egymásutánban kaphatjuk a feleleteket: 
az Újszövetségben, az evangéliumokban, Pál apostolnál, stb. Mikor ezzel 
végeztünk, kerestessük ki az egész osztállyal a fent megjelölt helyeket 
és olvastassuk el az egyes részeket más-más tanulóval. (Ján. 6:52—59. v. 
olvastatását elhagyhatjuk, esetleg a többiét is, ha akad diák, aki pontosan 
elmondja azokat. De a kikerestetést akkor is ejtsük meg.) Ezután foglaljuk, 
ill. foglaltassuk össze (néhány közbevetett kérdés segítségével ez könnyen 
sikerül) a Biblia tanításának lényegét az úrvacsoráról. Közben nyittassuk ki 
a gyerekekkel hittanfüzetüket (ezt már előbb is megtehetjük, megparan
csolva, hogy írják fel maguknak az úrvacsoráról szóló bibliai helyeket), 
magunk pedig menjük a táblához és mindnyájan írjuk fel, zárójelben fel
tüntetve s egyben megmagyarázva azokat a rövidítéseket, amelyeket majd 
később az illető fogalmak, ill. állítások jelölésére használni fogunk, a 
következőket:

Az úrvacsora:
1. Kenyér (K) és bor (B),
2. Krisztus teste (T) és vére (V),
3. Hívőknek kegyelem (a),
4. Hitetleneknek ítélet (b),
5. Az 1. és 2. tétel között a kapcsolópont az Ige, a consecrátiokor 

recitált szereztetési Ige (ige).
Mindez képletesen:

Természetesen fűzzük hozzá ehhez azt, hogy igazi úrvacsoratanítás 
eszerint csak az, amelyben mind az öt fenti tétel megvan. Ha pedig nagyon 
körmönfontak akarunk lenni, akkor ennek ellenkezőjét is részletesen ki
fejthetjük, vagyis azt, hogy mikor nem helyes az úrvacsoratanítás. Csak 
ez egy kicsit hosszadalmas, mert négy dolognak (az 5. pontot most figyel
men kívül hagyjuk) a fenti egyedül helyesnek elismert összefüggésen kívül 
egymással még 14 féle kapcsolata lehet. Ha pedig még az 5. pontot is 
figyelembe vesszük s számolunk azzal, hogy az Ige helyébe kapcsoló
pontnak esetleg más is beléphet, akkor még jobban megnövekszik az eshe
tőségek száma.

Mire jó azonban az időt ezzel tölteni? Sokra nem, legfeljebb csak 
arra, hogy megmutassuk, az úrvacsoratanításnak sokkal többféle hamisí
tása képzelhető el, mint amennyiről a valóságban eddig tudunk. Jobban 
tesszük azonban, ha az ilyen filozofikus elmefuttatás helyett inkább sorra 
vesszük a történelemben megvalósult éves úrvacsoratanokat, legalább is 
a fontosabbakat és ezek ellen védekezésre és támadásra kiképezzük tanulóin
kat. Ilyen hamis úrvacsoratanok a róm. katholikusok, Zwingli és Kálvin 
tanai. A diákok ezeket is már jól ismerik, mert tanulták tavalyelőtt és 
azelőtt az egyháztörténetben. El is mondathatjuk velük s képletünk segít-

az úrvacsora
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ségével még jobban tisztázhatjuk ismeretüket és fokozhatjuk meggyőződé
süket. Ezt úgy végezzük el, hogy felírva képletünket, mindig áthúzzuk 
abban a rövidítését annak a fogalomnak, ill. állításnak, amely hiányzik 
az illető egyház tanításából. De előbb még pár szóval megjegyezzük, hogy 
a bibliai úrvacsoratanítás 3. és 4. pontjának meglétéről csak ott lehet szó, 
ahol a 2. pont fennáll, az összekötő szerepét pedig az 1. és 2. pont között 
az Ige látja el. Ezek után az egyes tanítások képe, melléjük állítva az 
egyedül igaz lutheri úrvacsoratant is, így  alakúul:

A képletek felírásával egyidejűleg' mindig indokoljuk meg, hogy mit 
miért csinálunk, azután pedig foglaljuk össze a kész képlet alapján a le
szűrt végeredményt. Az osztályban mind az indoklást, mind pedig az össze
foglalást elvégeztethetjük magukkal a diákokkal is, esetleg úgy, hogy egy
szerűen felírjuk a képleteket s velük megmagyaráztatjuk.

Azután pedig elővétetjük az Ágostai Hitvallást, kikerestetjük belőle 
az úrvacsorával kapcsolatos cikkeket s még az órán elolvastatjuk közülük 
a 10. 22. és 24. cikket. Először a 24. és 22. cikket olvastatjuk el, mert 
külön megbeszélést csak ezek igényeinek. De ez a megbeszélés is egészen 
rövid legyen, hogy gyerekeink éles megvilágításban lássák meg a mise
áldozat lényegét és az egész misekultusz hamisságát.

Ezzel az órának végére is értünk, csupán a befejezés, az összefoglalás 
van még htára. Ezt az Ág. Hitv. 10. cikke és a gyerekek által jól ismert 
Kis káté alapján végezzük el. A Kis káté úrvacsoratanításának utolsó kérdé
sét azonban már a következő órára hagyjuk s így jelezzük, hogy munkánk
nak még csak félig értünk a végére.

2. óra: az úrvacsoravétel.
Kezdjük ott, ahol a múlt órán abbahagytuk, a Kis Káténál. A táblára 

felírjuk az óra témáját s alája egyes (1.) jelzéssel az első kérdést: ki él 
tehát ezzel a szentséggel méltóképpen? S a kérdés alá odasorakoztatjuk 
a feleleteket. Természetesen először a Kis káté feleletét, amelyet elmonda
tunk vagy felolvastatunk egy jelentkező diákkal. De egyelőre még nem 
írunk fel semmit, mert előbb még két részre kell bontanunk a káté el
hangzott válaszát, ilyenformán: a) aki böjtöl, b) aki hisz. Ezt azután a 
kérdés alá felírjuk és megbeszéljük.

Az első felelet élénk ellenhatást fog kiváltani az osztályból, mert 
evangélikusságunk általában nincs tisztában a böjttel, ill. a böjtöléssel. Ez 
a tájékozatlanság az úrvacsorával kapcsolatban abban a kérdésben tolul 
az ajkára, hogy szabad-e az úrvacsora előtt enni vagy nem? Diákjainknak 
erre világos választ kell adnunk: szabad! De hát akkor, vetik fel majd a 
kérdést, miért írtuk fel, hogy az él ezzel a szentséggel méltóképpen, aki 
bőjtöl? Azért, hangzik a válasz, mert a böjtölést sem a Kis káté, sem 
pedig az Ág. Hitv. nem tiltja, az előbbi is szép külső önfegyelmezésnek
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tartja, az utóbbi pedig a 26. cikkben (ezt ekkor felolvassuk) egyenesen 
ajánlja, amikor védekezik az ellen, hogy mi helytelenítenénk a test fegyel
mezését és öldöklését. Inkább, mondja, a test fegyelmezését nemcsak egy
két arra kijelölt napon, hanem állandóan gyakorolni kell, nyilván tehát 
az úrvacsora előtt is. így még azt is megtehetjük, hogy nem eszünk, ha 
magunk csak a koplalást tartjuk vagy érezzük ilyen testi önfegyelmezés
nek, böjtnek, de valamit ehetünk is, mert a Biblia a mértékletes evést és 
ivást is böjtnek nevezi. Tehát, ha nem eszünk, akkor is bőjtölünk, ha vala
micskét eszünk vagy iszunk, akkor is bőjtölünk s arra egyik hitvallásunk 
sem gondol, hogy a Bibliával ellenkezésbe jusson és a böjtölés helyett 
nekünk szabad lakmározást, fegyelmetlenséget, kicsapongást engedjen. 
Hangsúlyozza azonban mindegyik, hogy még a legszigorúbb böjt és testi 
önfegyelmezés sem elegendő önmagában ahhoz, hogy mi igazán méltó
képpen s előkészülten járuljunk az Ür asztalához. Az Ág. Hitv. 26. cikke 
kapcsán még azt is megmagyarázhatjuk, hogy miért figyelmeztet erre 
olyan nyomatékosan a Kis Kátéban Luther Márton (az érdemszerzö csele
kedetek veszélye miatt).

Ezután rátérhetünk a második feltételre, a hitre. Elolvastatjuk hozzá 
az Ág. Hitv. 13. cikkét s különösen arra mutatunk rá, hogy a méltó úr
vacsorázáshoz megkövetelt hit nemcsak olyan általános hit, pl., hogy Jézus 
a világ Megváltója, hanem egy sajátos, tárgyi és alanyi vonatkozással biró 
személyes hit. Akkor élek tehát méltóképpen az úrvacsorával, ha hiszem 
a bűnök bocsánatát, valamint azt, hogy ezt számomra éppen az úrvacsora 
igéiben és szent jegyeiben akarja adni az Isten (ez a tárgyi oldal), és ha 
hiszem, hogy mindezt éppen nekem akarja adni az Atya (ez az alanyi 
oldal).

De kinek van ilyen hite? — kérdezik majd tőlünk diákjaink. -— Erre 
nem felelhetünk mást, mint, hogy akinek megadja ezt Isten az ő Szent
lelke által. Éppen ezért, a Szentlélekért s a hitért való könyörgés alkotja 
az úrvacsorához való méltó előkészülés velejét. Ebbe az imádságba azon
ban ezenkívül még mást is bele kell foglalnunk, bűneink megváltását és 
megbánását. Röviden, gyónnunk kell. S mikor idáig jutottunk válaszunk
ban, nyomban felírjuk,a harmadik feleletet első kérdésünkre: c) aki gyón. 
És még mielőtt egyetlen diákunk is szóhoz jutna, gyorsan kikerestetjük 
az Ág. Hitv. 12. cikkét és elolvastatjuk. Ez világosan megmutatja a törede- 
lemnek és a hitnek a bűnbánatban való összetartozását és megérteti a 
gyerekekkel, hogy miért ugrottunk át hirtelen a gyónásra. Őket azonban 
már nem ez az összetartozás, hanem maga a gyónás érdekli. Elég nagy 
szenzációt keltettek a lapjainkban megjelent cikkek ahhoz, hogy diákjaink 
jórésze is tudomást szerezzen rólunk. Ezért hagyjuk most egy kicsit be
szélni őket. Legalább elmondják helyettünk, hogy miket írtak mostanában 
össze-vissza erről a kérdésről s rólunk. Közben hívjuk fel a figyelmüket két 
olyan cikkre is, amelyet talán kevésbbé ismernek, mert régen, az Ág. Hit
vallásban jelent meg, a 11. és 25. cikkre s olvastassuk el velük. Ezzel a 
vitát is lezárhatjuk s megkezdhetjük a per eldöntését, hogy általános gyó
nás és gyónóimádság mellett szükség van-e még magángyónásra is s miben 
különbözik ez a katholikusok fülbegyónásától. Ítéletünk nem lehet más, 
mint, hogy a magángyónás abban különbözik a fülbegyónástól, hogy sza
badság, lehetőség és nem kötelesség. Az él vele, aki akar, annyi bűnét
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mondja el, amennyit feltárni szükségesnek lát s nem szerez vele semmi 
érdemet. Luthert követve ajánlhatjuk is diákjainknak a magángyónást, de 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy „aki nem önkéntesen és nem a feloldozás 
miatt megy gyónni, az jobban teszi, ha elhagyja11, ill. meg se próbálja, 
hanem megelégszik a kötelező általános gyónással és gyónóimádsággal s 
ezeket komoly bűnbánatiak töredelemmel és hittel gyakorolja.

Diákjaink most már benne vannak a kérdezgetésben, így valószínű, 
hogy maguk vetik majd fel azt a három kérdést, amelyre még ezen az 
órán felelnünk kell. Vázlatunkban ezek a 2., 3., 4. kérdések lesznek.

A 2. ez lesz: meddig tartson az előkészület? Ezt talán így fogják fel
vetni, hogy elég-e csak a templomban előkészülni? Válaszunk, ha az űr- 
vacsorái istentisztelet előkészítő voltát komolyan vesszük, csak az lehet, 
hogy elég, de csak azzal a megszorítással, hogy, ha az illető előzőleg 
testileg előkészült. Ezt ugyanis a templomban már nem lehet elvégezni. 
(V. ö. az a) pontnál mondottakkal.) Ajánljuk azonban, hogy lelkileg is 
igyekezzenek már az istentiszteletet megelőzőleg odahaza előkészülni, hisz 
ez sokkal fontosabb a testi előkészülésnél s egészen gyakorlati felvilágosí
tásokkal is szolgáljunk nekik, hogy ezt a lelki előkészülést miként végez
zék (imádkozás, bibliaolvasás, felebarátainkkal való megbékélés, stb.).

A 3. kérdés, hogy hányszor vegyünk úrvacsorát? Szüleinél a diák 
többnyire azt látja, hogy egyszer, valamelyik nagyünnepen, legfeljebb két
szer egy évben vesznek úrvacsorát. Az egyház részéről pedig azt hallja, 
hogy minél gyakrabban járuljon az Ür asztalához. Önkéntelenül kérdi ezért 
meg, hogy melyik a helyes? Válaszunk ez legyen: nem igazi keresztyén az, 
aki évenként legalább egyszer nem járul úrvacsorához, mert ezt Jézus 
számunkra a páskavacsora helyett szerezte, ezt pedig még a legutolsó 
zsidó is igyekezett évenként megtartani. Ha azonban különbek akarunk 
lenni ebben a tekintetben is a zsidóknál, akkor igyekezzünk minél több
ször élni az úrvacsorával, ne gyakrabban azonban, mint ahányszor arra 
komolyan elő tudunk készülni, mert a méltatlan úrvacsorázás csak árt és 
nem használ.

A 4. kérdés: hogyan kell a templomban viselkedni? Azt hiszem min
denki tudja, aki ezt a cikket olvassa, hogy itt mire gondolok s így nem 
szükséges, hogy részletekbe bocsátkozzam. Felvilágosításokat kell adnunk 
a diákoknak a legapróbb illemszabálytól kezdve mindenre. Lányok is, 
fiúk is bőségesen rászorulnak erre, olykor bizony még a felnőtteknek sem 
ártana. így a magát már sokszor felnőttnek tartó nyolcadikos diákot is 
csak bátran neveljük rendre!

Ezzel nagyjából mindent el is mondtunk s az órát azzal fejezzük be, 
hogy a záró ima és éneklés előtt még egyszer mindent összefoglalunk. 
Ezt legjobban akkor végezzük el, ha a táblára felírt vázlatot végigfutjuk 
s ha valamit elmulasztottunk, most kiegészítjük. Ennek a vázlatnak végül 
is így kell festeni:

Az úrvacsoravétel.
1. Ki él tehát ezzel a szentséggel méltóképpen?

a) aki bőjtöl (Kis Káté, ÁH 26. c.);
b) aki hisz (Kis Káté, ÁH 13. c.);
c) aki gyón (ÁH 11., 25. c.);
bűnbánat (ÁH 12. c.);
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2. Meddig tartson az előkészület?
(otthon, templomban).

3. Hányszor vegyünk úrvacsorát?
(egyszer, sokszor).

4. Hogy kell a templomban viselkedni?
(rend, fegyelem, stb.)

Grünvaldszky Károly 
budapesti ev. gimnázium 

vallástanár.

M a g u n k  között.
A liturgus V.

A z e ske tő  Iiturgus.
Ha a temetésről elmondhatjuk, hogy nincs egységes agendája, akkor 

ugyanaz áll az esketésről is. Sok vidéket és gyülekezetei bejárt káplán 
a látottak és tapasztaltak alapján csinálhat magának mint parochus újat.

Az esketés rendes körülmények között a templomban megy végbe. 
Olyan gyülekezetekben, ahol ilyen alkalommal már nincs gyülekezet, csak 
közönség, orgonaszóval. Sok helyen, főleg falun, közénekkel. (Csak úgy 
megemlítem, hogy egyik városi gyülekezetben, mialatt az új pár esküszik, 
a kántor a „Csak egy kislány van a világon . . . “ közismert nótát játsza, 
halkan, diszkréten, ahogyan Jávor Pál énekli „magyaros" filmjeiben válasz
tottja ablaka alatt. Ez az egyháziasított nóta különösen elváltak esketé- 
sekor aktuális!)

Orgonaszó-ének alatt a lelkész az oltár elé lép. Fohász után az ifjú 
pár felé fordul. Jobboldalon a férfi áll s balján választottja. Ne felejtsük el, 
hogy az esketésnél nem játszhatik szerepet az udvarias magatartás, amely 
a nőt állítja a férfi jobbjára. A családalapító a férfi. A családért Isten és 
ember előtt felelős a férfi és a család minden döntésében elsősorban fele
lős a férfi. A keresztyén család főpillére a családfő. Ezt hangsúlyozza az 
a gyakorlat, amely a férfit állítja jobbra. Magyarázzuk is meg, hogy miért 
vagyunk „udvariatlanok". (Ezen a téren úgyis nagyon sok a tennivalónk. 
Nem tartozik ide, azért itt nem foglalkozom vele.)

Apostoli köszöntéssel üdvözli a házasokat ( t. i. az esketendő pár már 
házas! Mi evangélikusok mindig voltunk annyira törvénytisztelők, hogy 
az állam házasságjogi aktusát elismertük. Mire jó akkor az egyházi es
küvő? Ezt bizony sok gyülekezeti tag és sok lelkész sem tudja! Innen a 
liturgiái zűrzavar!!) Isten nevének segítségül hívása után (ima) igét olvas 
és igét hirdet. (Hogy mit, az homiletikai kérdés. Itt csak annyit, hogy: 
igét! Azt tehát, amit a szentírás a keresztyén házasságról mond, nem pedig 
a zsidó rabbi által is elmondható virágos szép esketési beszédet a szere- 
tetről, amelyen ugyan az összes nagynénik könnyeznek, de hiányzik belőle 
épen az, ami az egyházi esketést teszi!)

A rövid beszéd után következnek a kérdések, amelyeknek — mivel 
előttünk házasok állnak — csak formális jelentőségük van. Bizonyos ren-
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det kell ezen a téren is teremteni úgy a kérdések formája, mint tartalma 
tekintetében.

A kérdéseket követi az eskü. Az eskü szövege legjobb tudomásom 
szerint majdnem, mindenütt teljesen egybevágó. (Theológusok, tisztázzuk az 
eskü jelentőségét és lehetőségét. Én elvileg nem tudok mai gyakorlatunk
kal egyetérteni s azt hiszem még sokan mások sem!)

Ha már van eskü, akkor mondassuk azt térdelve. Az űrvacsorát is 
térdelve vesszük. Az esküt is térdelve mondjuk, miközben a közönség fel
áll. S ne mondassuk kórusban!! Egy gyülekezetben eskettem s naiv módon 
nem érdeklődtem a „szokás1' felől. Automatikusan mondtam: ...térdelje
tek le, adjatok egymásnak jobbkezet. . .  látom, hogy immel-ámmal térdel
nek le. Az volt az első (és utolsó??) térdeplős esküvő a gyülekezetben. 
Az is mégtörtént egy alföldi nagy gyülekezetben, hogy kilenc párt esket
tem egyszerre. Bizony sokáig tartott, míg minden pár végig esküdött. 
Volt is csodálkozás. Ott t. i. kórusban esküsznek. Mint a katonák. Sokkal 
kényelmesebb és gyorsabb. Szolgatársak, mi sokszor csodálkozunk, hogy 
épen esketési szolgálatunkat is milyen nagyon kevésre becsülik! íg-y ma
gunk között tegyük fel a kérdést: Mit teszünk azért, hogy ne így legyen!?

Az esketést kézrátétellel áldás követi. Legyen egyszerű és biblikus 
(agendáris)! Imádkozzék az új pár, majd a „ gyülekezet“ . Jó ezt a kétféle 
imádságot kihangsúlyozni. Hadd vegye észre a „közönség11, hogy ezért jött 
a templomba. Imádkoznia kell az élet homályba takart útjain elinduló fia
talokért! (Lehet-e így boros üveg a templomban és állhat-e a tánc oda- 
künn!? Egy kicsiny neveléssel mindakettő eltűnik!)

A szertartást az ároni áldás fejezi be.
Városi szokás a gyűrűváltás (a lelkész az oltárra helyezett gyűrűket 

a házasulandók ujj ára húzza) és a gratulálás. — A gyűrűváltás nyilván 
a gyűrűszentelés utánzása akar lenni. Igaz, hogy a nagy többség a maga 
szokásaival nagy hatással van a kisebbségre, mégis nincs minden hasznunkra 
abból, amit átveszünk. így a gyűrűk levételének sem látom értelmét. Sok 
alkalmatlanság van vele az bizonyos, különösen akkor, ha leejtik. Az egye
temes esketési agenda bizonyosan elhagyja.

A gratuláció kérdése sokkal nehezebb. Ugyanis városban, de már 
falun is sokszor az esküvőre és nem a lakodalomra hívnak. A meghívot
taknak nincs más alkalmuk jókívánságaik kifejezésére, mint a távirat, vagy 
a személyes jelenlét. Most már bármennyire is helytelen az oltár előtt 
zsibvásárt csinálni, mégsem tudom helyeselni a gratuláció eltiltását. Embe
rek vagyunk és jól is esik, ha ismerőseink és barátaink, akik majd a fehér 
asztal mellett nem lesznek ott, megszorítják a kezünket. Mit tegyünk 
tehát? Ahol van előcsarnok, történjék ott a gratuláció. Vezesse talán a 
lelkész az esketetteket — ha előcsarnok nincs — a kijárat elé, ha szép 
és alkalmas idő van, a templom kapujába.

Az eskető liturgus várja az egyházi házasságkötés elvi tisztázását és 
az egyetemes esketési agendát! Minél előbb, annál jobb!

*  *  *
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A „ l i t u r g u s  az ú r v a c s o r á n á l kérdését Bácsi Sándor testvér 
lapunk 2.-ik számában tárgyalta. Bár nem mindenben értek vele egyet, 
nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Az úrvacsoraosztás rendjét is agen- 
dárisan kell rendezni.

Nem liturgus a liturgus közgyűlésen. Luther-kabátját ezért ilyen alka
lommal ne vegye fel. Püspökeink az egyetes gyűlésen nem viselik már 
a liturgus öltönyét! Az esperesek se tegyék! Van elfogadott papi ruhánk. 
Igen alkalmas és minden igényt kielégítő. Legyen bennünk annyi rend
szeretet és alázat, hogy gáncsoskodást, egyénieskedést szögre akasztva
viseljük.

*  *

Nem venném fel a liturgus öltönyét a vasútállomáson, utcai vendég- 
fogadáskor (püspöknél sem), mert egyik sem igényli. Papi voltom kifeje
zésre jut Luther-kabát nélkül is. A liturgus öltönye csupán igeszolgálat 
alkalmából viselhető.

Amikor a liturgusról írtam, sok minden papirosra került, ami talán 
a.téma mellé vágott. Még sem bánom, hogy leírtam. Minden soromat 
egyház- és hivatásszeretet sugallta. Olykor kissé szatirikus megjegyzéseim 
nem akartak sérteni. Egyházunk és papi testületünk tekintélye ma már 
sok mindent megkíván, ami a múltban adiaforon volt. Velem együtt sokan 
várják a lelkészi szolgálati szabályzatot (nem olyant, amilyent egy MELE 
gyűlésen bemutattak) és az egyetemes agendát! Abban a reményben, hogy 
mind a kettő hamarabb születik meg, mint amikor a mellettem játszó két
éves kis fiam leteszi a papi vizsgát, búcsúzzunk el a liturgustól.

Kosa Pál
rákoskeresztúri lelkész.

K ön yvtárban .
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe a következő könyveket, 

amelyek „Az Igazság és Élet" kiadásában jelentek meg (Debrecen, Közp. 
Egyetem).

A lelkész, mint. . .  Harmincnégy tanulmányt tartalmaz. A lelkész, 
mint exegéta, mint egyháztörténész, filozófus, dogmatikus, ethikus, homi- 
léta, liturgus, pedagógus, pszichológus, hungarológus, egyházjogász, szo
ciális igehirdető, szociálpolitikus, pásztor . . . stb. A füzet ára 2.80 P.

A pásztori látogatás áldásai. írta: Dr. Tomay Dezső. Ára: 50 fillér.
Egyház, theológia, pásztori hivatás. írta: Dr. Török István. Különösen 

figyelemre méltó benne „Egyházunk nemzeti küldetése ma" c. előadás. 
Ára 1 pengő.

Nép, nemzet, lelkipásztor. írta: László Dezső. Ma különösen aktuális 
a téma! Ara 1 pengő.

A lelkipásztori tiszt és hivatás. Ravasz László gondolatvilágában, 
írta: Vasady Béla. Ára: 1.50 pengő.
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„Szétszórt juhok között" címmel írta meg Sághy Jenő 
balatonszárszói lelkész a szórványmunkája tapasztalatait. A 80 
oldalas füzet élénk változatban tárja fel a megélt eseményeket. 
Ára 1 pengő

„Testnek feltámadását" címmel jelent meg Dezséry László 
budapesti egyetemi lelkész hívő írásmagyarázata I. Kor. 15. 
alapján. A csinos kiállítású füzet 70 fillér.

Három új jelenet a komoly vallásos-esték tartásához Túr
mezei Erzsébet diakonissza-testvér tollából:

„Pató Panni Majdfalván."
„Mili néni gazdagsága."
„Két fiú."

A jelenetek előadási joga a szereplők szerinti füzetszámok 
megvétele.

Mindez kapható a kiadónál: Fébé könyvkereskedés Buda
pest, VII., Damjanich-u. 25/a, a hazai protestáns könyvkereske
désekben és iratterjesztésekben.

„Elmélkedések a János evangéliumáról" címen sajtó alatt 
van dr. Victor János lelkipásztornak egy ugyanolyan kötete, 
amilyen a múlt évben a Máté Evangéliumáról is megjelent. 
(Naponkénti elmélkedések, amelyek eredetileg a Csendes Percek 
füzetében jelentek meg.) Előfizetési ára 2.50 P. Megrendelhető 
április hó 10-éig a „Szabadság-téri Ref. Egyház Iratterjesztése, 
Budapest, V., Szabadság-tér 2.“ címen, ahonnan a megrendelők 
befizetési lapot kapnak a könyv árának beküldésére.

ÜJ IMAKÖNYV jelenik meg a Református Jövő kiadásában
a honvédek hozzátartozói részére. Mi ndenk i  i ma k ö n y v e  lesz 
ez a könyv, akinek valakije is katona. Címe: Tartassanak könyör
gések. írta: Benke Kálmán, Darányi Lajos, Kocsis János, Magó 
Ferenc. Megrendelhető: Budapest, XIV., Hermina-u. 51. Ára 1 P.

„ÉLŐVÍZ" címen indul meg április hó 1-én az evangélikus evangélizá- 
ció havonként megjelenő lapja. Mutatványszámot készséggel küld a szer
kesztőség: Budapest, I., Verbőczy-u. 28. (Telefon: 160-468 és 360-615.)

A mit jó tudni.
KÉRDÉS. Nem katonai szolgálatot teljesítő póttartalékos katonák 

részére, katonai célra, nem-zsidó igazolásra a lelkészi hivatalok ingyen, 
vagy egy pengő ellenében adhatják-e ki a kivonatokat?

FELELET. A 7720—939. M. E. sz. rendelet 68. §-a szerint egy pengő 
kiállítási díjat kell fizetni.

KÉRDÉS. Van-e valamilyen jogszabály, mely előírná, hogy az iskolai 
tanterem istentisztelet céljára átengedhető? A képviselőtestület határozata 
megfellebbezhető-e vagy fellebbezés kizárásával határoz ebben az ügyben 
a képviselőtestület? A kir. tanfelügyelő a képviselőtestület határozata el-
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lenére rendelkezhetik-e úgy, hogy az iskolaszék köteles átengedni a tan
t e r m e t  a fenti célra. Ugyanis a kir. tanfelügyelő még a fellebbezés el
döntése előtt már utasította az iskolaszéket a tanterem átadására.

F E L E L E T . A községi iskolaszéki utasítás rendelkezései értelmében a 
községi népiskola tantermei és egyéb helyiségei nem oktatási célokra csak 
kivételesen és csak a kir. tanfelügyelő előzetes engedélyével adhatók át. 
A r e n d e lk e z é s b ő l  következnek az alábbiak: 1. A helyiségek átengedése 
tárgyában nem a községi képviselőtestület, hanem a községi iskolaszék 
határoz, tehát a kisgyüléshez nincs helye fellebbezésnek. 2. Az esetleges 
átengedésre vonatkozó határozathoz a kir. tanfelügyelő jóváhagyása szük
séges. 3. A kir. tanfelügyelő saját hatáskörében nem rendelheti el a helyi
ség átengedését. Megjegyezzük azonban, hogy istentisztelet céljaira 
országszerte át szokták engedni a tantermet, az ily tárgyú kérelem meg
tagadása egészen szokatlan jelenség.

KÉRDÉS. Köteles-e a községi elöljáróság a ref. egyház által közvet
lenül áttett olyan egyházi adótartozásokat behajtani, amelyeknek be
szedését az egyház meg sem kísérelte.

FELELET. Teljesen közömbös az, hogy az egyház a tartozások be
hajtását megkísérelte-e vagy sem. Ami a közvetlen levelezést illeti, tényleg 
van gyakorlat, amely szerint az egyház a főszolgabíróhoz teszi át a hát- 
raléki kimutatást, sőt az is előfordul, hogy a kimutatást a főszolgabíró 
ismét a kir. adóhivatalnak küldi meg s így kerül el a községhez. Ez azon
ban jelentőséggel nem bír, a hátralékot a község köteles behajtani. (K. K. 
H. Ö. 44. § (8) pont.)

KÉRDÉS. Rk. atyától és gör. kel. vallású anyától született gör. kel. 
vallásé 6 éves leánygyermek mily körülmények között térhet át a r. kát. 
vallásra?

FELELET. A gyermek a rk. vallásra csak 18 éves korában térhet át. 
Amennyiben azonban a községben gör. kel. vallásoktatás nincs, a gyermek 
rk. vallásoktatásban részesülhet.

KÉRDÉS. Szlovák területen született községi lakosom születési anya
könyvi kivonatának beszerzése miúton lehetséges? Ügy tudom, hogy csak 
diplomáciai út az egyetlen, melyen ez beszerezhető.

FELELET. Valószínűnek tartjuk, hogy az illető r. kat. vallású. Ez 
esetben forduljon az Érseki Általános Helytartósághoz Budapest, 1., Lant
utca 2, ott rövid idő alatt beszerzik a keresztlevelet. Ha azonban állami 
anyakönyvi kivonatra van szüksége, adatainak pontos közlésével kérje a 
külügyminisztériumot ennek beszerzésére. Ez az eljárás azonban igen hosz- 
szadalmas. Legcélszerűbb ott lakó rókonok vagy ismerősök útján kiváltani.

KÉRDÉS. Szabad-e az anyakönyvi kivonatokat géppel írtan kiállítani, 
van-e olyan intézkedés, hogy csak kézzel szabad a kivonatot kitölteni?

FELELET. A 194.186—1911. B. M. számú rendelet szerint az anya
könyvi kivonat sem írógéppel, sem sokszorosított előállításban, hanem, 
bármily célra szolgáljon, kizárólag csak kézírással állítható ki. A rendelet 
a Belügyi Közlöny 1912. évi 9. számában jelent meg.

KÉRDÉS. Községemben lakik egy városi tisztviselő a családjával 
együtt, aki mindennap reggel vonaton beutazik hivatalába és a délutáni



vonattal visszautazik családjához a községbe. A nevezettnek a városban 
bejelentett lakása van, ahol az egyházközség terhére az egyházi adót 
1934-től fogva rendszeresen vetette ki és az illető terhére kivetett adót 
pontosan befizette. A község kántortanítója nevezett terhére a községben 
párbért vetett ki, aminek megfizetését ő megtagadta, azért, mert szerinte' 
a községben párbér fizetésére nem kötelezhető, mert a városban ezen 
fizetési kötelezettségének eleget tesz akkor, amikor ott az egyházi adót ’ 
befizeti, mivel ott külön párbérkivetés nincsen, illetőleg a párbérterhet ott 
az -egyházi adóval együtt vetik ki.

FELELET. Amennyiben a canonica visitacio kimondja, hogy a pár-  
bért a községben lakó minden házaspár (özvegy) fizetni tartozik, az illető 
nem térhet ki a teher viselése elől, miután kétségtelen, hogy ő családjával 
együtt a községben lakik. Az a körülmény, hogy neki máshol is van be-  
jelentett lakása, ezt a kötelezettséget nem szünteti meg. Joggyakorlat 
szerint még a helyben nem lakó, de ott birtokos róm. kát. hívek is meg-  
róhatok párbérrel. Közli: Várady Lajos

csepeli lelkész.

VKM. a tanker. főigazgatókkal közölte: A gyermeket a törvény sze
rin t az iskolában abban a vallásoktatásban kell részesíteni, amely valláshoz 
a gyermek az állami szül. anyakönyvben foglalt bejegyzés szerint tartozik. 
Előfordult, hegy nem e törvénynek megfelelő vallásban oktatatták s ez
által már bizonyos vallási felfogás alakult ki a gyermek lelkében. Az isko
lai hatóság ellen az 1942—43. tanévben kivételesen és átmenetileg a meg
torló lépést mellőzöm. Jövőben magamnak tartom fenn a határozás jogát 
abban a kérdésben, hogy a hatósági beavatkozást mellőzni lehet-e, vagy 
sem. A hatósági beavatkozás kivételes mellőzésére irányuló kérelmeket 
a most folyó iskolai éven túl már nem lesz módomban tárgyalás alá venni 
és az ezen az időponton túl felmerülő minden olyan esetben, amelyben 
a gyermeket törvényszerinti vallástól eltérő vallásban nevelik és oktatják, 
hatósági bevatkozássa! is érvényt kívánok szerezni a rendeletnek. (33.104— 
1942. VKM. VII/1—1943. jan. 4. H. K. 1943.)

VKM. 38.398—1942. sz. Nem magyar tanítási nyelvű iskolák részére 
egységes imádság szövegének megállapítása. (Lásd H. K. 1943. 2. sz. Az ! 
imádság magyar szövege a 108.470—1938. VKM. rendelettel volt meg
állapítva.)

A gyermeküket önhibájukon kívül eltartani nem tudó hozzátartozók 
az illetékes vármegyei árvaszékhez segélyezési kérelemmel fordulhatnak. 
(Községi Közlöny 1941. 44. szám.)

M. E. 3410—1942. sz. Egyesületi helységeknek iskola céljára igénybe
vétele tárgyában.

M. E. 4030—1942. sz. A gyermekek vallására vonatkozó magyar jog
szabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekre való 
kiterjesztése tárgyában. (Hiv. Közlöny 1942. júl. 1. sz.)

VKM. 106.396—1942. sz. A honvédelmi ismeretek c. tantárgy iskolai 
tanításának bevezetése.
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M. E. 3050—1942. sz. A leventeköteles i f jak politikai tevékenységének 
megtiltásáról. A leventeköteles ifjú — tekintet nélkül korára — semmiféle 
politikai tevékenységet nem fejthet ki. Politikai pártba, szervezetbe tagként 
be nem léphet, gyűlésein, összejövetelein részt nem vehet, annak jelvényét 
nem viselheti.

P. M. 99.938—1942. sz. Népiskolai beadványok illetékmentessége. Isko
lázási kötelezettség alá eső gyermeknek, vagy gondviselőjének népiskolai 
tanulmányi ügyben, vagy az iskolázási kötelezettségből folyólag az iskolai 
hatóságokhoz intézett beadványai — ideértve a jogorvoslati beadványokat 
is — illetékmentesek.

P. M. 1184—1942. A honvédelmi kötelezettségeket teljesítő közszolgá
lati alkalmazottak illetményeinek s egyéb jogviszonyainak szabályozásáról 
szóló 5700—1940. M. E. sz. rendelet alkalmazása tárgyában.

M. E. 1690—1942. sz. A cserkészmozgalom szervezetéről és a főcser
kész jogállásáról.

VKM. 105.986—1942. sz. A tehetséges falusi szegény tanulók gimná
ziumi iskoláztatásának előmozdítására szolgáló járulékok mértékének újabb 
megállapítása. (H. K. 1942. ápr. 1.)

A férjnek a legtöbb adót fizetők névjegyzékébe felvétele szempontjá
ból a férj és feleség adóját — ha a feleség vagyonát a férj kezeli — egy
ségesen összesítve kell számításba venni és ha a férjnek igénye van a két
szeres számítás kedvezményére, ezt az összesített adóösszeget kell kétsze
resen számítani. (E. 1599.)

Az olyan ingatlan után, amelyet hasznélvezet terhel, a házadófizetés 
kötelezettsége a haszonélvezőt terheli és így csak az ő terhére vehető szá
mításba az ilyen ingatlan után fizetendő adó is, nem pedig a tulajdonos 
terhére. (K. 2675—1937.)

Közli: Vértesi Zoltán ny. lelkész.

2. kiadás!
Vedd! Olvasd! Terjeszd! Az evangélikus intelligencia könyve!

T ú róczy  Zoltán,  v i t é z  S ré ter  Ferenc,  
dr. Reök Iván és dr. Mády Zoltán

I S T E N  I S M E R E T E
címen a „Lelkipásztor1' kiadásában megjelent evangélizációs előadásainak 
I ütete rövid idő alatt elfogyott. Több oldalról jövő kívánságra szeretnénk 
megjelentetni a 2. kiadást, ha a példányok elhelyezését biztosítva látjuk. 
Ezért kérjük olvasóinkat, mielőbb küldjék be rendelésüket a „Lelkipásztor" 
kiadóhivatalához, Celldömölkre. Az árát, 4 pengőt, a megküldendő könyv
höz mellékelt csekken kérjük befizetni. A rendelést kérjük mielőbb feladni, 
mert a könyv csak korlátozott példányban jelenik meg.

A „LELKIPÁSZTOR" kiadóhivatala.




