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Szerkesztő postája.
Helyszüke miatt kimaradt cikkeket 
a májusi szám hozza.

Könyvek,
A napokban hagyja el a sajtót:
Kocsi Csergő Bálint eddig kiadatlan mfive Magyar vértanuk nyomá

ban címmel, a „Misztótfalusi“ könyvek sorozatában. Azoknak a szeren
csétlen református és evangélikus lelkészeknek és tanítóknak a megrén- 
dítő sorsáról szól, akiknek hitükért még a gályákra való megérkezés előtt 
el kellett pusztulniok a kor sötét és piszkos börtöneiben, a kínzóiktól 
való irtózatos szenvedések következtében.

Ugyanebből a könyvből készül egy b ő ve bb  k i a d á s  is, mely tartal
mazza Tr u s i u s  J ób  evangélikus lelkésznek ama két eddig szintén ki
adatlan s drámai erejű költeményét latinul és magyar tartalmi kivonattal, 
amelyekben a hazánkból ugyancsak a hitükért kiüldözött s külföldön el
pusztult evangélikus lelkészeknek és tanítóknak, valamint családjaiknak 
sorsát, szenvedéseit és halálát énekelte meg.

Ma, amikor az evangéliumi hívek az egész világon nagy megpróbál
tatások előtt állanak, a közös hitvalló múlt eme páratlanul nagy értékének 
nem szabad hiányoznia egyetlen keresztyén családból sem.

Konfirmációi ajándékul is a legértékesebb s legmaradandóbb.
Megrendelhető: Bottyán János Budapest, XIV., Hermina-út 51. alatt.

Mohr Gedeon: Hirdetek néktek nagy örömöt. Egyházi beszédek gyűj
teménye. A szerző kiadása, Kassa.

Friedrich Lajos: Boldog rabság. Egyházi beszédek gyűjteménye. 
Megjelent az „Üzenet11 kiadásában Kecskeméten. Ára 20 P.

Pintér János: „Az Úr pedig..." Jónás próféta könyvének gyülekezeti 
magyarázata. Sylveszter kiadás.

Abionczy Dániel: így szól az Isten. Gyakorlati írásmagyarázat Ámos 
próféta könyvéhez. A szerző kiadása, Sárospatak.

Ismertetésükre visszatérünk!

Új Spurgeon könyv! A napokban jelent meg Spurgeonnak, a híres 
nagy angol hitszónoknak „Csak kegyelemből11 című munkája. A könyv az 
üdvösséget kereső lelkek számára íródott, de ezenkívül nagy lelki gyö
nyörűséggel olvashatja minden ember. A könyvben Spurgeon nemes egy
szerűséggel és a nála ismert alapossággal érdekes és közvetlen módon 
ismerteti Isten kegyelmének csodálatos munkáját! A Szentírás alapján 
tárgyalja azt, hogy a lélek megmentése, élete, boldogsága, megtartása és 
megdicsőülése mind a kegyelem műve. Olvasás közben mindenki leikéből 
mély bizalom lángol fel aziránt, Aki — „igazzá teszi az istentelent!11 Meg
jelent az „Olajág11 könyvkereskedés kiadásában (Budapest, II., Mária-tér
3. szám). Ára 6 P. Megrendelhető a fenti címen (Pcstatakarékpénztári 
csekkszámla száma 22.064) vagy a könyvkereskedések útján.
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M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  E L E J É N  
Előfizetési ára egy évre 22 pengő, vaflástanító lelkészeknek és 
lévitáknak 15, segédielkészeknek és theologusoknak 13 pengő.
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Jó m unkát !
K u í thy  D e z s ő  p ü s p ö k  k ö s z ö n t é s e .

Mikor az evangélikus igehirdető lelkipásztort püspökké 

választják, nem a méltósága növekszik, hanem a munkája. Nem 

kézcsókoltató papifejedelemmé emelkedik, hanem az igehirde

tők igehirdetőjévé és a lelkipásztorok lelkipásztorává, tehát a 

szolgák szolgájává alázkodik. „Kalon ergon" (I. Tim. 3, 1.), 

azaz jó munkát, derék szolgálatot tesz vállára az egyház Ura.

Kuthy Dezsőt a dunáninneni egyházkerület püspökké vá

lasztotta. Reménységgel tekintünk szolgálata felé. Tudjuk, hogy 

egyenes egyénisége, lutheri jelleme a puritán, hitvalló püspökök 

vonalán indítja.

Az őrhelyek ma különösképpen is férfiakat kívánnak. 

Hamarosan jöhet idő. mikor a püspökség egyetlen méltósága 

a kereszt gyalázata lesz. Megtörténhetik, hogy a kanonika vizi-  

tációkról elmarad a bandérium és a díszkapu. A martyrion pedig 

szótanuságból igen könnyen vértanusággá súlyosodhatik. Kuthy 

Dezső új püspökünk is rászorul majd a Lélek teljes fegyverze

tére. Vele együtt imádkozunk érette.

A lelkipásztorok lelkipásztorát a Lelkipásztor szeretettel 

köszönti.

Kalon Ergon!

Jó munkát!

Szabó Józse f .
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P a p o k  a  F ő p a p  e lő t t

A békéltetés szolgálatában.
(II. Kor. 5 : 18.)

5.
,,Az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéi- 

tette magával a világot.“ II. Kor. 5 : 1b.
Nemsokára nagy események emlékünnepeit fogjuk megünnepelni. 

Krisztus meghalt, Krisztus halottaiból feltámadt. Bizonnyal valami nagy 
dolog történt akkor. Pál erről így szól: Az Isten volt az, aki Krisztusban 
megbékéltette magával a világot. (A finn fordítás így szól: Isten volt a 
Krisztusban és megbékéltette magával a világot. Ehhez fűződik a magya
rázat' is. A ford.) Ennek a mondatnak a közepén két gondolatot összekötő 
kétbetűs szó áll: „és“. E szó mindkét oldalán hatalmas dolgokat találunk 
megemlítve. Az egyik oldalon ez áll: Isten volt a Krisztusban, a másik 
oldalon pedig e?t olvassuk: Megbékéltette magával a világot. Valóban 
ez a két dolog szorosan együvé tartozik. Mert, ha az előző nem lenne igaz. 
az utóbbi meg sem történhetett volna, Ha például az első mondatban ez 
állna: Jézus a József fia, a folytatás semmiesetre sem lehetne ez: és meg
békéltette a világot. Az igazság azonban az, hogy itt ez áll: Isten volt a 
Krisztusban. Az igaz, hogy Ö ember is volt. „Egy az Isten, egy a közben
járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus“. De Ö nemcsak 
ember volt. Nem, hanem, amint olvassuk: Isten volt a Krisztusban. Éppen 
ezért lehet így folytatni: és megbékéltette a világot.

Itt ezt olvassuk: Megbékéltette, és nem ezt, hogy: megbékélteti 
A világ megbékéltetése egyszer és mindenkorra megtörtént dolog. Mi sem 
azt mondjuk: Isten a világot megteremti, hanem ezt: Isten a világot meg-' 
teremtette. Az már megtörtént. Ugyanilyen valóban megtörtént esemény 
a világ megbékéltetése, vagy másképpen a világ kiengesztelése.

. Kik a megbékéltettek, vagy másként kieng:eszteltettek? Nem csak 
a hívők, nem csak a bűneiket bánók, és nem is csak azok, akik már meg
tértek, hanem az egész világ, másképpen így mondhatnánk, hogy minden, 
ember. Mindenegyes emberi lény, aki megszületik, a kiengesztelt, a meg
békélt világba születik.

Mit jelent az, hogy mi megbékéitettünk. kiengeszteltettünk? Pál azt 
mondja: Megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az 6 
bűneiket. De hát ez bámulatos kegyelmet jelent az emberiség oldaláról 
nézve, az ő adósságuk Isten számlakönyvéből egészen kitöröltetett és 
minden gonoszságuk megbocsáttatott. Hogy a lehetetlen miért válhatott 
lehetségessé, azt Pál így mondja el: Egy meghalt mindenkiért, tehát 
mindazok meghaltak. Azt látja tehát Pál Krisztus halálában, hogy minden
egyes ember bűne elszenvedtetett akkor, mikor Krisztus meghalt minden
egyes ember helyett. Majd így folytatja: Azért halt meg mindenkiért, hogy, 
akik élnek, ezután ne magoknak éljenek. Pál az egész emberiséget, s abból 
mindenkit olyan egyénnek tekint, aki megbékéltetett az Istennel, aki ki- 
engeszteltetett, akinek minden bűne a Krisztus vére által elfedeztetett 
Isten arca elől.

Ebből a szemszögből tekintve megértjük azután azt is, hogy mi is 
az a hivatal, melybe az evangélium hirdetői állíttattak. Pál azt mondja: 
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus 
Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ezzel kapcso
latban talán valaki így is gondolkozhatna: De ha egyszer mindenki meg
békéltetett, és mindenkinek minden bűne megbüntettetett és a halál is 
legyőzetett, akkor már nincs semmi szükség az igehirdetésre, hiszen úgyis 
mindenki üdvözülni fog. Ez igaz lenne akkor, ha igaz lenne az, hogy 
mindenki saját maga szenvedte el bűneinek büntetését. De nem ez történt.
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hanem egy másik szenvedett az emberiség helyett, egy halt meg mindenki 
helyett. És most mindenegyes embernek hinnie kellene azt, hogy ez így 
történt, hinni, ahogy Luther is mondta: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus 
engem elveszett, és elkárhozott embert megváltott és minden bűnömtől 
megszabadított.11 A kereszten végbement kiengesztelés annyira hatott az 
Atya szívére, hogy megbékélt velünk, ugyanígy a kiengesztelésről való 
beszédnek is annyira kellene hatni az emberek szívére, hogy azok meg
bánva bűneiket, bíznának e Bárány halálában végbement kiengesztelésben.

Evégből szükséges tehát mind a törvénynek, mind pedig az evangé1 
liumnak a hirdetése, mind a bűnről, mind pedig a kegyelemről, mind a 
megtérésre hívó, mind pedig a kiengesztelésről való beszéd. Mi Krisztus 
követei vagyunk; nem pedig a magunk dolgát képviseljük. Királyunk ügyé
ben járunk. Mi semmik vagyunk, csupán por és hamu, és ugyanaz az 
agyag, mint a többi. De mivel ránkbízatott a kiengesztelésről való ige
hirdetés, ebben az agyagedényben felbecsülhetetlen érték van. Az nem a 
mi beszédünk, hanem küldőnk szava. Bárcsak mi is megéreznénk ennek 
a mi feladatunknak értékét a maga felelősségével és kötelezettségével 
együtt, ahogy azt Pál érezte. Kimondhatatlanul fájt neki, midőn azt látta, 
hogy kiengesztelt emberek mit sem törődve a megbékéltetéssel nyugodtan 
haladnak az örök kárhozat felé. „A Krisztusért kérünk, békiiljetek meg 
az Istennel,“ mondja ő. Mintha letérdelne minden ember előtt és imád
kozna mindenegyeshez: Te kiengesztelt ember, ne menj a kárhozatba, ne 
hitétlenkedj, ne hagyd felhasználatlanul a kiengesztelést, amely elvégez
tetett.

Csodálatos nagypéntek és húsvét kegyelme: a világ megbékéltetett, 
a világ kiengeszteltetett.

K. V. Tamminen esperes Helsinki.
Fordította: Molnár Rudolf.

A  dolgozó iszobában .

Az egyházi év útmutatása.
(Folytatás.)

Palmarum (virágvasárnap). Vele kezdődik meg a nagyböjti szent 
idő utolsó hete, a nagyhét, amely egészen más, mint az egyházi év bár
melyik időszaka. Hiszen ezen a héten a Krisztus keresztje, egyetlen, örök
kévaló' áldozata, Isten Fiának, a Messiásnak vérehullása, váltságműve egé
szen a jelenvalóság közvetlenségével ragad meg bennünket. Méltán viseli 
ez a hét a „szent hét“ és a „csendes hét:‘ nevet is. Bárcsak újra ilyenné 
válhatnék Isten kegyelméből gyülekezeteink életében és egyedül, hatal
masan prédikálna benne a Kereszt!

A nagyhét élén álló virágvasárnap a Palmarum nevet a Krisztus Urunk 
Jeruzsálembe való bevonulásáról szóló evangéliumi tudósítás (Máté 1 : 1—9) 
alapján kapta. Ez az evangélium a régi egyházban szokásossá lett „be
vonulási szertartás“  (pálmaszentelés és processio) perikopája volt. Az ez
után következő főistentiszteleten ősi tradíció szerint a Máté írása szerinti 
passió-t olvasta az egyház a nap evangéliumaként. — Keleten, a görög 
rítus területén Ján. 12:1—18 lett az evangélium és ugyanez lett érdekes 
módon az evangélikus Északon is a virágvasárnapi evangélium, -míg a 
passió olvasása itt átkerült a virágvasárnap-esti istentiszteletre, illetve még 
átnyúlt a hétfői nap istentiszteletébe is. — Nálunk a „bevonulási szer
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tartás1' lekciója Aíáré 21 : 1— 9 került a Máté szerinti passió helyére evan
géliumnak. Ez is, de még inkább az ősi epistola (Filipp. 2 :5 —11) is egé
szen nyilvánvalóvá teszi, hogy virágvasárnap nem csupán a nagyhét első 
napja, hanem a véres nagypénteki áldozatnak és a győzedelmes húsvétnak 
is egybefoglalója, amely egyrészt az incarnatio és a megdicsőülés közölt 
megláttatja a váltságmü centrumát,,a kereszt-halált, másrészt pedig már 
mpst előre hirdeti a Megváltó nagypénteken -— a kereszt-halálban és el
temettetésben — mélypontját elérő megaláztatásának és —  a poklokra 
szállásról kiinduló — már húsvétba mutató felmagasztaltásának csodálatos 
egységét. (V. ö. a nap introitus-zsolt. 22 : 20, 22. és 2. v., valamint a koll. 
imáds.!)

Régi evangélikus egyházi rend szerint virágvasárnapon este a Máté 
írása szerinti passióval kezdődnek meg a nagyheti qjtatosságok, amelyek
nek során ezen az estén és hétfőn a Máté, kedden a Márk, szerdán pedig 
a Lukács írása szerinti szent evangéliumból kerül felolvasásra Krisztus 
Urunk kínszenvedésének és áldozati halálának története. — A passiós- 
ájtatosságokkal párhuzamosan hangzik templomainkban mindennap a nagy
heti sorozatos prédikáció, amely az egyház nagyheti imádság-kincsének 
mélységes összefüggéseihez kapcsolódva minden bizonnyal inkább mentes 
maradhat a mi emberi-retorikai gyarlóságainktól, mint egyébként.

Virágvasárnap a megígért Messiás királyi bevonulásának az ünnepe. 
Az Ür azért jön, hogy elvégezze a váltság-művet és mint az igazi Páska- 
bárány feláldozza önmagát megváltásunkra-szabadulásunkra.

Az ótestamentumból önként kínálkozik textusnak Zakariás 9:8, az 
eljövendő Királyról szóló messiási ígéret; a Király a megaláztatás és áldo
zat útján hozza az életet. (A diadal előjeleként már most áttöri a nagyhét 
komorságát a felragyogó fényesség és mennyei öröm.)

Az evangéliumból a keleti tradíciót őrző János 12 :1—/8-at ajánljuk- 
Ez az ige a keresztre vezető úton, a diadal útján mutatja meg az Üdvö
zítőt; elénk tárja a bethániai Mária Krisztus-hódolatát és a hívek öröm
ujjongását, de megmutatja azt is, hogyan fogadja mindezt Judás és a 
megátalkodott zsidóság. Ebben a kettősségében a mai gyülekezet felett 
is ítéletet hordoz az élet igéje.

Az epistolai anyagból igen alkalmasnak találjuk Zsid. 12:1—ó-ot, 
amely arra int: tekints Jézusra, a hit fejedelmére és bevégezőjére, akinek 
az útja gyalázaton át vezet királyi dicsőségének isteni teljességébe!

Nagycsütörtök. Örömünnep, amely fehéren ragyog fel a nagyhét 
gyászában. Az Úrvacsora szentségének szereztetése szenteli ilyenné ezt a 
napot. Rokon némileg a Laetare-vasárnappal, de ennél is hatványozottab
ban hirdeti a szent testének és vérének szentségét alapító Krisztus értünk 
lehajló kegyelmének kibeszélhetetlen csodáját. (V. ö. a Gál. 6, 14-ből való 
introitus-antif. és a szakramentális jellegű koll. imáds.!) — Természetes, 
hogy az ünnep eucharisztikus örvendezésének korlátot szab az a körül
mény, hogy a szentség szereztetése „azon az éjszakán" történik, amelyen 
Krisztus Urunk „elárultaték", és ennek az éjszakának sötét árnyéka ide is 
elvetődik, és az „érettetek adatik" — „érettetek kiontatik" már az áldo
zatra mutat. — A lábmosásról szóló evangélium (Ján. 13, 1—15), amely 
az alázatosság szolgálatában mutatja az Urat, megadja azt a keretet, 
amelyben az Úrvacsora szentségének szereztetése történt „az utolsó



vacsorán11. A szentség szereztetését érdekes módon az epistola (I. Korint. 
11:23—32) őrzi a perikopa-rendben!

Legyen ezen az ünnepen igehirdetésünk — szóval és tettel! — hivő- 
•gatás a Krisztus szent teste és vére áldott szentségének gyakori, buzgó 
élvezésére. A tiszta tant prédikáljuk és vigyázzunk, hogy meg ne szegé-' 
nyitsük a? Űr, csodaművének szentséges gazdagságát! (V. ö. „Az. evangélikus 
liturgia megújhodása*1 c. könyvem 3i—48. lapjain „Az öltári szentség tar
talmi gazdagságának jelentősége** c. fej.!) — Mindenkor elhibázott, de 
különösen Laetare vasárnapon és még inkább Nagyesütörtökön a prédiká
ciónk, ha a gyülekezeti istentiszteleten az Úrvacsora szentségéről való 
prédikálásunkhoz nem kapcsolódik ténylegesén és szervesen a szentséggel 
való élés, — az élen a gyülekezet lelkipásztorával! (A III. karthágói zsinat 
397-ben megengedte, hogy ezen a napon a délelőtti ünnepi istentiszteleten 
kívül, még este is tarthassanak có'mmünio-istehtiszteletet. Valóban ez az 
a nap, amelyen mindenképpen helyénvaló, hogy templomainkban este is 
ünnepeltessék és. kiosztassék.— gyülekezeti istentiszteleten! — az oltár! 
szentség!), ,

Az ^jtestaxnenturnbgl ide kívánkozik II. Mózes 16 :4, 14— 1S (v. ö. 
Laetare vas.!),

Az evangéliumból ajánljuk a szentség szereztetési igéjét: Máté 
26 : 26—28-at, vagy Márk 14:22—24-et, vagy Lukács 22 : 19—30-at; — 
azután János 6 :32—35-üt: Jézus az élet kenyere!,— illetve: János 6 :48— 
51-e.t: Isten nagy. csodája -— Jézus az élet kenyere, áldozatul adott teste 
mindnyájunk, élete,!.,(.V.. ö. Kér. Ék. 308 : 4, — aztán a „Jézus Krisztus üd
vösségünk, eggeszielést szerzett nékünk‘‘ — „Jesus Christus nostra salus“, 
Zalánfy Aladár: „Luther Márton, vallásos költeményeinek dallamai** c. mű
ben a 19. é.; valamint az ősi „Pangd, linguá, gtoriosi Corporis myste-
rium“  hymnussai!) ■

Epistolai textusként pedig Zsid. 8:8—12-re gondolunk, amely az 
ötestamen.tumi ígéret, evangéliumi beteljesedését hirdeti az újtestamenturri- 
ban: Krisztus vérében.

Nagypéntek, Az egész . egyházi év legfájdalmasabb napja,' amelynek 
véres valóságában a váttságmü szíve tárul fel Isten népe előtt. A Jézus 
Krisztusban testbe jött Isten, az Istenember elvérzik, meghal értünk a 
keresztfán, hogy engesztelő áldozat legyen az. egész világ bűnéért. „Elvé- 
geztetett!“  (Ján. 19: 30), — hangzik a Keresztrefeszített igéje a kereszt
ről és nagypéntek megmutatja mindnyájunknak — egészen személyesen —,. 
hogy milyen áron végeztetett el üdvösségem. A Krisztus keresztje vádolás 
és ítélettartás! De az. éppen az Isten csodája, hogy az Egyszülöttnek 
ebbe a fájdalmas kínszenvedésébe és kereszt-halálába van elrejtve az egyet
len vigasztalás is mindenkinek: Jézus Krisztus engem, elveszett és elkár- 
hozott embert megváltott, a bűntől, haláltól és ördögnek hatalmából meg
szabadított és sajátjává tett! — Isten üdvösséges cselekedete — Krisztus 
keresztje, — térdre késztet. A halálnak, gyásznak ez a komor, fenséges- 
napja egészen más, mint karácsony, húsvét és pünkösd, mert egészen 
a törödelmes hitnek, szívbeli bűnbánatnak, igazi elcsendesedésnek a napja 
akar lenni, hogy a Golgotái Áldozat csodája a bűnbánó szívek mélységé
ből felfakassza a — hálaadást is! (V. ö. „Oh fő, vérző sebekkel** — „Salve 
caput cfuentatum", Ker. Ék. 177.)
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Ősi rend szerint a János írása szerinti passió (18—19. fej.!) a nagy
pénteki evangélium; nálunk csak a csúcspont (Ján. 19 : 16—30) maradt 
meg belőle. — A passiót megelőzően Hózseás 6 : 1—6-ot, és II. Mózes 
12 : 1—11-et olvasta régen az egyház; ennek az emléke él azokban az 
evangélikus rendtartásainkban, amelyek szerint a nagypéntek-délelőtti 
istentisztelet ótestamentumi lekciója: II. Mózes 12 : 1—14. — Nálunk a 
nagyhét szerdájának liturgiájából Ézsaiás 53 : 1—12 került „epistolának" 
a nagypénteki istentiszteletbe és méltán hangzik fel nagypénteken ez á 
fenséges és megrázó erejű ige az Ür Szolgájának helyettünk való szen
vedéséről.

A nagypénteki prédikációból, a legszigorúbb mértékkel mérve, távol 
kell tartanunk mindent, ami emberi bölcselkedés lehetne; csupán alázatos 
és engedelmes szolgák lehetünk, akik felmutatjuk a Keresztet, — hadct 
prédikáljon (minden zavaró körülménytől mentesen!) maga a Kereszt: 
— az én bűnömről és a Keresztrefészített kegyelméről, megváltó áldoza
táról! — A Keresztrefeszített nem példakép; Isten Bárányának áldozat: 
halálából emberi irányban ez az egy motívum kíván érvényesülni: haljunk 
meg a bűnnek Krisztussal, aki értünk — bűneinkért — meghalt! — Így 
válik a szent passió a vele szemtől-szembe kerülő gyülekezet (és egyén) 
életében „compassio“-vá, amelyben Krisztus Urunk halála isteni hatalmá
val bizonyul az élet forrásának.

(Ha az egész nagyhetet áthatja a passió és az egyház napról-napra, 
szinte óráról-órára követi az Urat a. „via dolorosa"-an, mennyivel inkább 
magától értetődő ez nagypénteken, amikor az Üdvözítő halálának (dél
után 3 órakor) és eltemetésének (6 órakor) az ideje is templomainkba 
hívja az evangélium népét. — S csendben, imádkozva és Isten igéjére 
vigyázva üli meg az egyház a halálban zsendülő élet napját, a nagyszom
batot is!)

Az ótestamentumból ide kívánkozik a már fentebb említett II. Mózes 
12:1—14; az Egyiptomban, a szolgaságtól és testi haláltól megszabadító 
húsvéti bárány előképe az igazi Ppskabáránynak, Isten Bárányának, aki
nek vérehullásában van a váltságunk, vagyis bűneink bocsánata és az örök 
halálból való szabadulásunk.

Az evangéliumból önként kínálkozik textusnak Krisztus Urunk ke- 
resztrefeszítésének és halálának története: Máté 27:31— 56, vagy Márk 
15:20—41, vagy Lukács 23 :33—49.

Az epistölai anyagból II. Korint. 5:14—2/-et ajánljuk; Krisztust bűnné 
tette Isten érettünk, hogy mi Krisztusban Isten igazsága legyünk és Isten
nel megbékéltetve, új életben szolgáljunk!

VII. Húsvét.

A böjt előtti idő, a nagyböjt és különösen a nagyhét előkészületi 
időszakából, a nagypénteki véres Áldozat Isteni ténye (a halál nagyszom
bati csendjén át) hozza el az egyházat „a szent harrmadnap1' örömébe. 
húsvét ünnepébe. Karácsony-epifánia után — az egyházi év összefüggésé
ben — ez a nagy Krisztus-ünnep a másik (húsvéti-pünkösdi) ünnepi fókusz
nak a főünnepe, amely minden más ünnepünknél régibb. — Sajnos, Krisztus 
Urunk diadalmas feltámadásának szent örömtől túláradó nagy ünnepe 
magyar nyelvünkben egészen külsöleges nevet visel. Csupán az előkészületi 
időszak testi böjtjének, a húsevési tilalomnak elmúltát fejezi ki a helyett,



151

hogy valamiképpen e felséges ünnep üdvtényét, az Úr Jézus feltámadását', 
szabadulást-életet ajándékozó kegyelmét érzékeltetné. — Ebben, a tekin
tetben sokkal jobb az evangélikus Észak népeinek nyelvhasználata, amely
ben belső, tartalmi megjelöléssel, a páska — a halálból az élet kapuját 
megnyitó feltámadás — ünnepeként él az „ünnepek ünnepe“ , amelynek 
felvirradására a „nagy éjszaka“  vezet át.

Míg karácsony-epifánia az inkarnáció csodájának és Jézus Krisztus 
isteni dicsősége kinyilatkoztatásának mennyei fényességű ünnepe, addig 
a húsvét Jézus Krisztus feltámadásának tényében az értünk megáldoztatott 
Isten Bárányának és haláltgyőző Vitéznek szabadulást és életet ajándékozó 
királyi diadalát sugározza. Húsvét a golgotái Áldozat igazolása, a nagy
pénteki „elvégeztetett11 diadalmas megpecsételese és így a feltámadás, az 
élet ünnepe! Ennek öröm-ujjongása él az ősi keresztyén köszöntésben. 
Krisztus feltámadt! — Bizonnyal feltámadt!*1 — S a bűneinkért megfeszít- 
tetett és halálával a halál hatalmát megtörő Üdvözítő értünk vívót harcá
nak és diadalának örvendező magasztalása zeng az egyház 1000-éves hús
véti sequentia-énekében: „Victimae paschali laudes immolent Christiani.. “ ,
— amelynél megfelelőbben azóta sem tudta kifejezni az egyház ének- 
költészete Krisztus feltámadásának mibenlétét és boldogságát. (Mivel ez 
a gyönyörű himnus tele van evangéliummal — és így igazi meditációs 
anyaggal ---, közöljük a teljes magyar szövegét: „A húsvéti áldozatnak 
a hívek ujjongjanak! A Bárány megváltotta a juhokat; az ártatlan Krisztus 
kibékítette Atyjával a bűnösöket. Halál s élet vívott nagy csodás harcot; 
élet holt Vezére, uralkodik élve. Mária, mondd, mit láttál, útadón mit 
találtál? Az élő Krisztus sírját, s a föltámadt fényárját. Angyali tanukat, 
leple: és ruhákat. Föltámadt Krisztus, reményem; elétek Galileába megyen.

- Tudjuk, hogy Krisztus fölkele, s erről lelkünk biztos leve. Te győztes 
Királyunk, .könyörülj rajtunk! Ámen. Halleluja!") — Ebből merítve írta 
Luther 1524-ben a „Christ lag in Todesbanden“  kezdetű gyönyörű ünnepi 
énekünkét („Krisztus feláldoztatok a mi sok bűneinkért. . . “, v. ö. Zalánfy 
1. m. 3. sz. alatt, Vietórísz József szép fordításában), amely a Kér. Ék._207- 
énekének a formájában van nálunk használatban. — (Kár, hogy énekes
könyvünk ezt az ujjongó győzelmi éneket a „Jézus, sebeidnek mélye4*" 
fájdalmas böjtj-passiós dallam alá kényszeríti!)

Húsvétot, Krisztus Urunk diadalmas feltámadásának királyi ünnepét 
eredetileg 50 napon át ünnepelte az egyház; húsvét-vasárnaptól pünkösdig 
egyetlen ünnep: az élet Fejedelme dicsőséges feltámadásának és életet 
ajándékozó királyságának örvendező ünnepe volt ez a 7 hét, amelynek 
kiemelkedő napjaként ülte meg a 40. napot, a mennybemenetel ünnepét
— S a húsvéti öröm még az 50 nap elmúltával is tovább él az egész egy
házi évben: minden vasárnap a feltámadt, élő Krisztus örömünnepe; — bi
zonyos mértékben minden vasárnap húsvét! — A húsvéti öröm teljessége 
csak lassan korlátozódik az első nyolc napra és aránylag nem is olyan 
régi a feltámadás ünnepének a redukciója, amely a nagy Krisztus-ünnep 
nyilvános megülését 3, illetve 2 napra korlátozta, — még pedig nem a 
húsvéti evangélium üdvtényének és üzenetének megcsonkítása és elhomá- 
lyosítása nélkül!

Az egyházban, Krisztus testének életében exisztenciális és központi 
lejentősége van a nagypénteki szerves egységben levő húsvéti üdvtény
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— Krisztus Urunk feltámadása -— prédikálásának. Erre a felelősségünkre 
és feladatunkra mindennél és mindenkinél jobban megtanít Pál apostoli 
különösen J. Korint. XV'-ben! Itt megláthatjuk az Ür feltámadásának a 
személyes üdvbizonyosság, —- a bűn, halál és ördög hatalmából kimentett, 
megkegyelmezett bűnös ajándékul kapott, új élete szempontjából való, 
emberi szóban jóformán alig-alig kifejezhető jelentőségét is. —• Az életre 
•— egyedül Krisztus feltámadásával — megmentettek ujjongó öröme törjön 
elő és áradjon szét húsvéti igehirdetésünkből. Bárcsak úgy hirdethessük 
mindnyájan Krisztus feltámadását, .hogy a diadalmas Király, az élő Jézus 
Krisztus egészen meghódíthassa és szívbeli hálaadásra vihesse — boldog 
bizonyosságban —,a reánkbízott lelkeket! — A húsvéti evangélium teljes 
ségéből fény árad Isten szántóföldjére és eloszlatja a temetők gyászát, 
a halál sötétségét: Krisztus feltámadott, Jézus él, — feltámadunk!

A feltámadás és az élet diadalmas ünnepén ujjongva hangzik fel az 
„ecclesia orans“ ajkán újra a glória és a bafleluja, valamint a Te Deum 
magasztaló éneke, —  Isten népe pedig boldogan siet gyertyafényben úszó, 
fehéren tündöklő oltárainkhoz a győzelmes Krisztussal való szentségbeli 
communio-ra, :— az Élet táplálékáért.

Mindennapi istentiszteletünkön méltán olvassa az egyház a húsvéti 
öröm idejében először az Apostolok Cselekedeiei-t, hiszen itt válik nyilván
valóvá, hogy az élő Jézus Krisztus mint vezeti királyi hatalommal gyüle
kezetét; — azután pedig (Jubilate vas.-tól kezdődően!) a Mennyei Jelenések 
könyvét olvassa, hogy . a zarándok-úton levő egyház figyelmét Krisztus 
országa teljességre jutására, a végső célra irányítsa,

Húsvét-vasárnap. Krisztus feltámadásának nagy örömünnepe a húsvéti 
üdvténnyel együtt ennek áldását és elkötelezését is hirdeti. A feltámadt 
Krisztus királyi diadalát sugározza az ősi rend szerinti éjjeli istentisztelet
nek (amelyet a római szokás helytelenül már nagyszombaton délelőtt meg
tart, míg az evangélikus Észak sokkal helyesebben a húsvét-vasárnap leg
korábbi hajnali óráira tette annak idejét!) evangéliuma (Máté 28 :1—7) és 
epistolája (Koloss. 3 :1—4), — valamint a délelőtti istentiszteletnek evan
géliuma (Márk 16 : 1-̂ -8) és epistolája (I. Korint. 5 :7 —8) is. (V. ö. mind 
a 2 koll. imáds.!)

Az evangéliumból igen alkalmas textusként ajánljuk: János 20: 1—9-et;
— a tanítványok a feltámadt Üdvözítő üres sírjánál.

Az epistolai anyagból pedig önként kínálkozik: I. Korint. 15 : 12—21,
— Krisztus, a győzelmes Király, életünk Ura és feltámadásunk biztosítója.

Húsvét-hétfő. Ez a második ünnepnap a feltámadt Krisztussal való 
találkozásról, Krisztus feltámadásának bizonyságairól szól az emmausi ta
nítványok ősi evangéliumában (Luk. 24 : 13—35); epistolájában (Ap. Cseí. 
10 : 34—43) pedig Péter apostol bizonyságtevésében hangzik a váltságinü- 
vet megkoronázó feltámadás prédikálása, mint a húsvéti evangélium dia
dalmas hódításra indulása

Az evangéliumból,ide kívánkozik János 20 :10—18; az első találkozás 
a feltámadt Krisztussal, aki elsőnek Mária Magdalénát részesítette a fel
támadás örömében.

Epistolai textusként f. Péter 1:18—23-at említjük; Krisztus feltáma
dása új életet teremt és élő reménységgel ajándékozza meg az új életre 
sz ületteket!



Quasi modo geniti vasárnap. Húsvét nyolcadának, fehéryasárnapnak, 
kis-húsvétnak is nevezik még a Krisztus Urunk feltámadásának nagy 
ünnepe utáni első vasárnapot, amelyet még szinte teljesen betölt a húsvéti 
evangélium öröme és erejét—- I. Péter 2 :2-ből eredő neve is arra figyel
meztet, hogy azok az új keresztyének, akik húsvétkor részesültek a 
keresztség szentségében, és szombaton letették fehér ruhájukat (ezért 
„dominica in albis depositis"!), most többi hívővel egyformán részt vesznek 
a gyülekezet tagjaiként e vasárnap istentiszteletén és vágyakoznak az 
egyház édesanyai tápláléka, az Úrvacsora szentsége után, amellyel ekkor 
éltek először. (Ősi egyházi tradíció szerint tehát a konfirmációnak egyik 
igen alkalmas napja lehetne a húsvét utáni szombat és az ekkor meg- 
konfirmáltak másnap, e mostani vasárnapon járulnának először az Úr 
asztalához!)

Az Ür feltámadt, —  Jézus él!, — hirdeti ez a vasárnap, amelynek 
hatalmas evangéliuma (Ján. 20:19—31) a diadalmas Királyt állítja elénk, 
amint eljött, hogy megerősítse az apostolok gyülekezetét és. egy hét múltá
val ismét eljön Tamásért, a hitben való megerősítésére. Az. epistola (1 
János 5 :4—10) pedig annak a tanítványnak a bizonyságtevésében szól 
a Krisztus-hit világot meggyőző diadalmas erejéről, aki a keresztfa alatt 
is kitartott.

Az evangéliumból megemlítjük János 21 : 15-23-at, amely arról szól, 
hogy az Úr mint helyezi vissza bűnbocsátó kegyelmével Pétert az apos- 
tolságba, a lelkipásztori hivatalba az egyház vezetésére és mint késztet 
ez a kegyelem önvizsgálatra, alázatos engedelmességre, :— az Ür szolgá
latában a kereszt vállalására is.

Az epistolai anyagból a régi húsvét-szerdai lekciót, Ap. Csel. 3: 12— 
19-et ajánljuk textusnak, amelyben Péter az élet Fejedelmét, a feltámadt 
Krisztust prédikálja.

Misericordia Dominj vasárnap. Nevét az introitusból, a 33. zsoltár 5b. 
versétől kapta. — Az evangélium (János 10:11—16) alapján méltán ne
vezhetjük „jő pásztor vasárnap"-nak is. Hiszen alig lehetne jobban, szem
léletesebben és mélyebb értelemmel kifejezni mindazt, amit az egyház 
húsvét üdvtényében kapott, mint ezzel az evangéliummal, amelyben sze- 
retetének teljességével öleli körül nyáját Krisztus Urunk, akinek tulajdon 
igéje: „én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért“  -— ma 
a golgotái áldozat és a húsvéti diadal tényében, valamint állandó kegyelmi 
jelenlétében mutatja meg hozzánk való irgalmát. — Az epistola (I. Péter 
2 : 21—25) — az evangéliummal egészen nyilvánvaló egységben — hirdeti, 
hogy Krisztus megváltottjai nyájának lelkünk pásztorát és püspökét kell 
nyomdokain követni. (Ne feledkezzünk meg a nap missziói vonatkozásá
ról sem! — A 23. zsoltárt nem ajánljuk textusnak, ellenben annál inkább 
énekeljük, mint gyülekezeti éneket — Kér. Ék. 368. —.amelynek figyel
meztetése, a kegyelmi eszközök — ige és szentség! — állandó használatára 
ugyancsak szükséges gyülekezeteinkben!)

Az evangéliumból először János 10:1—70'-et ajánljuk, amely a Fő - 
,pásztor kegyelmes rendelkezése az igazi lelkipásztorokról a nyáj meg
tartására; azután Máté 9:36-38-at ajánljuk, amely a pásztor nélküli nyál 
nyomorúságát megszánó Főpásztor gondoskodó szeretetét hirdeti. (Külö
nösen az utóbbi ige helyezi szent felelősségként a szívünkre a papokért
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váló imádkozást, hogy adjon az Ür gyülekezeteinkből gyülekezeteinknek 
minél több pásztor-papot!)

Az epistolai anyagbál pedig Zsid. 13:20—21-re gondolunk; Krisztus, 
akinek húsvéti diadala teljessé tette a váltságművet, ennek részesévé* 
kívánja tenni nyájának minden tagját a Belőle szétáradó új életben, akara
tának szolgálatára.

Jubilate vasárnap. Nevét a 66. zsoltárból való introitus kezdőszavá
tól kapta: „örvendezz Istennek!" — Ez a nap a húsvét fényéből, a Jó 
Pásztor szeretetétől átölelve és Benne örvendezve élő egyház tekintetét 
a jövő felé fordítja. A praesens perfectum helyére a praesens futurum 
lép a mai vasárnappal. Ez is és az utána következő többi js (a nélkül, 
hogy megszűnnék vagy elnémulna a húsvéti öröm!) inkább a jövőbe tekint; 
azt látja és láttatja meg, ami történni fog: az Ür mennybemenetelének 
és a Szentlélek kiárasztásának üdvösséges tényeit. S ezeknek mennyei 
dicsősége az örökkévalóság fényével ragyogja be Krisztus tanítvány- 
gyülekezetének földi zarándok-útját, amely a regnum gratiae-bői a reg- 
num glóriáé et perfectionis-ba visz. Ez a zarándok-út a kereszt alatt vezet 
a dicsőségbe és ez a szomorúsággal, próbatétellel terhelt zarándok-út csak 
egy kevés ideig tart, — és az.„ecclesia militans“-nak már itt része van 
abban az örömben, amely teljessége szerint otthon, az örök hazában tölti 
be Krisztus megváltottjainak életét. Ismét meglátlak titeket és senki et 
nem veszi a ti örömötöket!11, — szól hozzánk az Ür az evangéliumban 
(János 16:16—22) és ez a mi igaz örömünk: Jézus szeme rajtunk! — Az 
epistola (I. Péter 2:11—20) Krisztus híveinek jövevény és vándor voltát 
hangsúlyozva, arra int, hogy mint mennyei polgárok hogyan éljünk azok
ban a földi közösségekben, amelyekbe Isten akarata helyezett bennünket.,

Az evangéliumból ide kívánkozik János 14: 1—12; Krisztus az út. 
az igazság és az élet!

Epistolai textusnak II. Korint. 4 : 16—/8-at ajánljuk; Krisztus híve 
az Ö erejében csüggedetlenül hordoz minden nyómorúságot, -p a szenve
dést, üldözést, keresztet is örömmel vállalja, mert a húsvéti evangélium
mal szívében, a hit szemével néz és látja a láthatatlanul közeli Krisztust, 
aki örökkévaló dicsőségre várja.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Perikóparendszerek.
Virágvasárnap.

Lutheri és katolikus: Máté 21, 1—9; Fii. 2, 5—11.
Görög: Ján. 12, 1—18; Fii. 4, 4—9. 
örmény: Máté 20, 29—21; Fii. 4, 4—7.
Anglikán: Máté 27, i—54; Fii. 2, 5—11.
Litzsch: Zak. 8, 8—12; Ján. 12, 1—19; Zsid. 12, 1—6.
Thomasius: Zak. 9, 6—12; Ján. 12, 1—19; Zsid. 12, 1—6.
Finn: Jel. 3, 14—22; Ján. 12, 1—16; Jel. 14, 1—5; Luk. 22, 14—22; 

Zsolt. 111.
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Nagypéntek.

Lutheri: Ézs. 53, 1—12 és a szenvedéstörténet.
Görög: Ján. 13, 31—38; Máté 26, 57—75. 
örmény: Ján. 18, 28—19, 16; Fii. 2, 5—11.
Katolikus: II. Móz. 12, 1—11; Ján. 18, 1—19, 42.
Anglikán: Ján. 19, 1—37; Zsid. 10, 1—25.
Nitzsch: Ézs. 53, 1—7; Luk. 23, 44—49; II. Kor. 5, 12—21. 
Thomasius: Ézs. 53, 1—7; szenvedéstörténet; Zsid. 10, 19—23.
Finn: Zsolt. 22, 7—22; Ján. 19, 25—30; Zsolt. 69, 2—10; Máté 27, 

45—54; III. Móz. 16, 29—34.

.Húsvét I.

Lutheri és katolikus: Máté 28, 1—7; vagy Márk 16, 18; I. Kor. 5, 6—8. 
Görög: Máté 27, 62—66; Csel. 1, 1—8. 
örmény: Máté 28, 1—20; I. Kor. 15, 1—11.
Anglikán: Máté 27, 57—66; I. Péter 3, 11—22.
Mitzsch: Ézs. 53, 8—12; Ján. 20, 1—10; I. Kor. 15, 12—22. 
Thomasius: Ézs. 53, 8—12; Máté 28, 1—20; I. Pét. 1, 3—9.
Finn: 1. Kor. 15, 12—21; Ján. 20, 1—10; Efez. 1, 15—23; Máté 28, 1—8.; 

Zsolt. 118, 14—24.

Húsvét II.

Lutheri, katolikus és anglikán: Luk. 24, 13—35; Csel. 10, 34—41. 
Görög: Ján. 1, 18—28; Csel. 1, 12—47. 
örmény: Luk. 24, 1—12; Csel. 2, 22-41.
Nitzsch: Zsolt. 18, 14—29; Ján. 20, 11—18; I. Kor. 15, 35—49. 
Thomasius: Ézs. 26, 13—20; Ján. 20, 11—18; I. Kor. 15, 12—22.
Finn: II. Kor. 5, 15—21; Ján. 20, 11—18; I. Péter 1, 17—23; Máté 28, 

9—15; Zsolt. 16, 8—11.

Quasimodo geniti.
Lutheri, katolikus és anglikán: Ján. 20, 19—31; I. Ján. 5, 4—10.
Görög: Ján. 20, 19—31; Csel. 5, 12—20.
Örmény: Ján. 1, 1—47; Csel. 5, 144—67.
Nitzsch: E. 37, 9—14; Ján. 21, 15—19; I. Kor. 15, 54—58.
Thomasius: I. Móz. 32, 22—31; Ján: 21, 15—24; I. Ján. 4, 1—6.
Finn: Ap. Csel. 3, 12—20; Ján. 21, 1—14; Csel. 13, 266—41; Luk. 24, 

36—49; I. Móz. 32, 42—31.

Misericordias Domini.
Lutheri, katolikus és anglikán: Ján. 10, 12—16; I. Péter 2, 21—25. 
Görög: Márk 15, 43—16, 8; Csel. 6, 1—7. 
örmény: Ján. 2, 23— 3, 12; Csel. 10, 1—24.
Nitzsch: Ézs. 54, 7—14; Ján. 15, 9—16; I. Ján. 4, 1—8.
Thomasius: Ez. 34, 11—16; Ján. 21, 1—14; Jel. 2, 1—5.
Finn: I. Péter 5, 14; Ján. 21, 15—25; Zsid. 13, 20—21; Ján. 1—10; 

Zsolt. 23.
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Jubiláte.
Lutheri, katolikus és anglikán: Ján. 16, 16—23; I. Péter 2, 11—20. 
Görög: Ján. 5, 1—15; Csel. 9, 32—42.
Örmény: Ján. 5, 19—30; Csel. 13, 44—14, 6.
Nitzsch: Ézs. 40, 25—31; Ján. 15, 17—27; I. Ján. 4, 9r-16.
Thomasius: Ézs. 61, 10—11; Ján. 10, 1—>11; Jel. 3, 1—6.
Finn: Zsid. 4, 9—16; Ján. 17, 6—10; I. Péter 1, 3—7; Ján. 14, 1-12; 

Ézs. 40, 26—3.

Meditációk.
Palmarum. (János 12, 1—13.) Fontos, hogy éppen az idei virág

vasárnapon ezt az evangéliumot szólaltassuk meg. Túl sokat beszéltünk 
arról, hogy az érettünk halálba menő Jézus mennyire egyedül maradt, 
tanítványai elszöktek mellőle, a nép elhagyta, sőt maga az Atya is egy 
ideig elrejtőzött előle. Szólaljon meg frissen és bátorítóan ajkunkról, hogy 
amikor Jézust beárnyékozza már az elkövetkezendő szenvedés és a halál, 
voltak emberek, akik áttör a vágytól égtek, hogy mindenüket, a legdrá
gább kincsüket ajánlják fel néki. Nem úgy van tehát, hogy a passió hété 
nek pré'dikálásában erős színekkel az emberi hálátlanságot kell megraj
zolnunk, a meggyógyítottak „feszítsd meg“ kiáltását, hanem sokkal in
kább nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az a Jézus indul el a 
keresztfáig vezető úton, aki akkor is, közben is gyülekezetét tud maga 
körül. Ennek a gyülekezetnek csendességét az magyarázza, hogy még 
innen vannak a pünkösdön. Éppen ezért nem szabad ezt retorikai fogásnak 
felhasználni. Hiszen mi, akik már pünkösd után vagyunk, vájjon hango
sak, bizonyságtevők vagyunk-e a szenvedő Jézus mellett? Inkább azt kell 
hirdetnünk, hogy amikor a világ dühösen fogát fente Jézus ellen, a gyü
lekezet megvolt és megmaradt! Bátorító és vigasztaló üzenet ez, amikor 
annyian látjuk, hogyan acsarkodik világunk újra Jézus éllen úgyannyira, 
hogy szinte az egész világtörténelemnek most perdülő eseményeit belülről 
tz  az egyetlen rúgó, a Jézus elleni gyűlölet irányítja. Jézus körül gyüle
kezet van, amelyik nem sajnál semmit sem, csak hogy szolgálhasson Mes
terének. S itt ezen a ponton éri el a virágvasárnapi prédikáció ebben a 
textusban a csúcspontját: vannak, akikben szeretet ég Jézus iránt! Sokszor 
elrontjuk az igehirdetésünket azzal, hogy az Isten iránti szeretetet pusztán 
a felebarátaink iránti szeretet formájában prédikáljuk. Természetes,' hogy 
a keresztyén ember szereti felebarátját, kell, hogy szeressé, bármennyire 
is nehézére esik a bennünk terpeszkedő ó-emberünknek. De ez az üzenet 
mellett hirdetnünk kell az Isten iránti, pontosan a Jézus iránti szeretetet! 
A  bethániai asszony szerette Jézust! Ezt, éppen ezt a Jézus iránti szerete- 
íet kell hirdetnünk virágvasárnap. Ez a szeretet tartja együtt Jézus gyü
lekezetét a legnehezebb napokban is. S ezért a szeretetért támad az egymás 
iránti szeretet a gyülekezetben! Jó tudni, hogy amint akkor, úgy ma is 
vannak, akik a „váltságot várják‘r, vannak Simeonok, Annák, egyszerű 
nép, amely Isten igéjéhez tartja magát és várja, boldogan köszönti a meg
ígért és eljött Jézust! Ezek nem fogynak el, amíg fennáll a világ! Mert 
■tem alszik ki bennük a szeretet Jézus iránt!
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Nagypéntek. (Lukács 23, 33—48.) A legnehezebb szolgálat ezen a 
napon prédikálni. Szentségtörésnek érezzük szinte az emberi beszédet, 
amikor Jézus—  halott! Bár úgy volna, hogy elnémulásunk a hajott Jézus 
hatalmas prédikációjává lenne. De nincs így. Talán soha máskor nem érez
zük annyira a szükségét, mint éppen ma, annak, hogy bizonyságot tegyünk 
arról: mi történt itt! A textus a legjobb alkalmat nyújtja. Minden más 
evangéliumi feljegyzés mellett Lukács szövege a legszemélyesebb. Itt derül 
ki élesen és ellentmondást nem törően, hogy nem világtörténelmi epizódról 
van szó, hanem rólunk személyesen. Ki az, aki szenved? Ki az, aki a go
nosztevők gyalázatos sorsára jutott? Jézus, akiről senki nem tudott bűnt, 
akinek ártatlansága minden elfogulatlan előtt nyilvánvaló volt (41. és 47. 
vers). Szenvedésének a tetőpontja az, hogy ellenfelei most örvendenek: 
hiszen egy vallásos szélhámos volt, világcsaló. Miért, készítették azonban 
Jézus ellenfelei ezt a sorsot számára, ha ártatlan volt? S hogyan lehetsé
ges, hogy ezt még az Isten nevében gondolják megtenni és vallásos cse
lekedetnek minősítik? Hiszen ha Jézus ártatlan volt, amint a teljes szent
írás úgy ír róla, mint aki bűnt nem ismert, — és mégis keresztre feszítet
ték, akkor itt a legszörnyűbb igazságtalanság történt, akkor minden emberi 
istenismeret és vallásosság abszurdummá lett!? így is van. Jézus sorsa 
világfordulat annyiban, hogy minden emberi jog és igazság s minden 
emberi vallásosság visszájára fordult. A szerepek felcserélődtek: az elítélt 
lett az ítélő és az ítélők lettek elítéltekké!

De ez még nem evangélium. A kérdés az, hogy miért szenved Jézus? 
Hiszen az, ami történt, nem puszta véletlen, Jézuson nem a végzet, vagy 
a balszerencse diadalmaskodott, nem is egyszerűen az ember őrületes go
noszsága. Ami történt, az Jézusnak magának is akarata volt. Nemcsak 
készült erre, előre tudva mindent, hanem vállalta is ezt, mint kikerülhetet- 
lent — érettünk! Az utolsó percben is végzi munkáját,. amire az Atya 
elküldte őt. A szenvedő Jézus — Megváltó! Még a kereszt kínjai közt 
is folytatja megváltó munkáját (34, 43. vers). Sőt maga az egész szenvedés 
mindenestül — megváltás! Az emberi gonoszságnál nagyobb hatalom 
cselekszik a kereszten, magának Jézusnak tökéletes engedelmessége az 
Atya iránt! Ami ugyanakkor tökéletes szeretet a bűnös emberek iránt. 
A kereszt felett tehát nem valami pogány vértanúhalál dicsfénye ragyog, 
mintegy az elvhűségnek gyönyörű emberi példája felett. Nem is az ítélet 
a fontos a maga embert leleplező iszonyatával. Nem. Itt nagyobbról van 
szó. Itt Isten cselekszik Jézus engedelmességében és ez a cselekedet az 
irgalomnak és a mentő szeretetnek hatalmas tette! A golgothai esemény
nek ez az igazi magyarázata. Itt aztán újra megfordul a helyzet: világ
nak régi hatalmassága porban hever, mert nagypéntektől kezdve új Űr vette 
kezébe a teljhatalmat!

Hol van a mi helyünk? A kérdés maga elárulja, hogy a lukácsi szöveg 
személyessé tette a golgothai eseményt. Hiszen a keresztfa alatt élő em
berek kiáltanak, szitkozódnak, káromkodnak, — könyörögnek, sírnak, 
megrendülnek és bizonyságot tesznek! Hol a helyünk? Ezt nekünk kell 
eldönteni! Isten már eldöntötte a maga részéről. De mi a mi válaszunk? 
Folytatjuk az emberi útat, igazságkeresésünket, vallásosságunkat, ami a 
Szentet keresztre feszítette, vagy „mellünket verve megtérünk11? 'Hiszen 
éppen mi vagyunk azok, akik mindig más Messiást várunk, éppen mi
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vagyunk, akik Isten neve alatt a legszörnyűbb istentelenségeket követjük 
el, éppen mi vagyunk, akik miatt szenved ma is Jézus! A prédikációnknak 
éppen ezt a döntést kell kikerülhetetlenül felmutatnia. De az evangélium
nak meg kell szólalnia abban, hogy rámutatunk Isten feleletére. Ő már 
kimondta a maga igen-jét. Isten kegyelmesen cselekedett, Jézus engedel
meskedett, nem irtózott attól, hogy helyettünk és érettünk vállalja azt, 
amit mi érdemeltünk volna. S ezen a ponton legyen a prédikálásunk az 
evangélium teljes összefoglalásává, a „keresztről szóló beszéd11 hangos 
megszólaltatásává, hogy a szívünkben először, azután a gyülekezetben fel
csendüljön a nagypénteki boldog vallomás: ave crux, spes unica! (üdvözlégy 
kereszt, egyetlen reménységünk!)

Húsvét 1. nap. (Márk 16, 1—8.) Amiképen nagypéntek érthetetlen 
húsvét nélkül, úgy húsvét eseményét is nagypéntek felől érthetjük meg 
egyedül. A két esemény széttéphetetlen összefüggését mutatja a húsvéti 
Tapasztalatnak-minden evangéliumban közös ténye: „az üres sír!“ Tehát 
a nagypénteken szenvedő és meghalt Jézus nem maradt a sírban. Viszont 
húsvétkor nem arról van szó, hogy Jézus él általában, pláne nem arról, 
hogy a természet megújulásával vagy az emberi eszmék továbbélésévei 
hozzuk összhangba az eseményt. Jézus feltámadt! Ez húsvét üzenete. Az 
az Isten, aki nagypénteken az emberi gonoszság mögött és abban Jézus 
engedelmessége által cselekedett, cselekszik itt is. Mivel Isten igazat adott 
Jézusnak nagypénteken, ez az igazság megvalósul húsvéton. A sír üres! 
Jézus feltámadt! Nem arról kell tehát beszélnünk, hogy Jézus él akár a 
tanítványok lelkében, akár a kései utódok „kegyeletes11 visszaemlékezésé
ben. Nem. Jézus feltámadt. Az a Jézus, aki szenvedett, meghalt, aki testté 
lett Ige, aki valóságos ember volt és így valóságosan meghalt, akit valóban 
halottan helyeztek el a sírboltban, ez a Jézus — feltámadt! Persze a világ 
és a vallásos ember nem érti ezt. Amint az emberi bölcseség és vallásos
ság nagypénteken, úgy itt húsvétkor is bolondságot lát és botránkozik. 
Nem is lehet azonban másképen, hiszen itt is maga az Isten cselekszik! 
Az Ő cselekedetével szemben az egyetlen lehetséges magatartás —- amint 
Márk írja — az asszonyok magatartása, a félelem és megrettenés. Ha ezek 
az emberek, akik ismerték Jézust, megrettentek, mennyivel inkább azok, 
akik nem ismerték Őt. Ne merészeljük ezt a félelmet és megrendülést 
tompítani prédikálásunkban. Sőt sokkal inkább őrizzük meg így, amint 
elénk adatott s így hirdessük. A világ dőreségnek tartja, a vallásos embe
rek skandalumnak, a tanítványok félnek, — de éppen így kell ennek 
lenni, hogy hatalmas legyen Isten cselekedete! Az evangélium azonban ne 
maradjon el. Az angyali szónak kell hangzania: ne féljetek! Hiszen ez is 
érettünk történt. Éppen húsvéttal lett semmivé a régi hatalmasság, éppen 
a feltámadás ölte meg a halált, a mi utolsó ellenségünket, éppen húsvét 
teszi evangéliummá a Jézus Krisztusról szóló híradást. Jézust azért támasz
totta fel az Ür, hogy mindenkor velünk lehessen. Olv. 7. verset! Személye
sen akar találkozni a feltámadt Jézus az övéivel és ez a találkozás nemcsak 
akkor és úgy, hanem ma is Jézus akarata. Nincs órához kötve, sem a 
galileai hegyhez. Krisztus azért támadott fel, hogy minden nemzedék életé
ben közel legyen azokhoz, akik az Övéi! (Máté 28, 20 praesens!)

Húsvét 2. nap. (Lukács 24, 13—35.) Hogyan juttatta el Jézus tanít
ványait feltámadása és győzelme bizonyosságára? Ezt adja elénk az em-
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máusi tanítványokról szóló történet. Húsvét első ünnepén a prédikáció 
magát a tényt hirdeti: mit tett Isten!? Most arról szól az ige, hogy ml- 
Jiépen ölt alakot a tanítványok szívében a húsvéti feltámadás megtapasz
talása. Ez azonban nem úgy történik, hogy az első ünnepen az objektív 
közlésről lenne szó, a másodikon pedig a szubjektív hatásról. Nem. Inkább 
mindkettőnek egyetlen hirdetnivalója a kegyelmesen cselekvő Isten s, ezzel 
Jézus győzelme. De a inai ünnepen Isten igéje azt adja elénk, hogyan 
közli ezt a feltámadást velünk, gyenge és habozó tanítványaival. Tehát itt 
sem szabad beletévedni valamiféle szubjektív érzések boncolgatásába. Mu
tatja Jézusnak eljárása, hogy mennyire nem erről van szó. Hiszen nem 
élményt nyújt a tanítványoknak, hanem írásmagyarázatot. Elébiik adja, 
hogy ami történt, az Isten kezdettől fogva való akarata. A próféták által 
megjövendölt dolgok történtek meg s nem valami vízió vagy érzéki csaló
dás. Sokat jelent az, hogy Jézus a feltámadás-hitet a szentíráson keresztül 
ébreszti fel övéiben. Döntő felismerés kell, hogy maradjon ez számunkra. 
Nincs feltámadás-hit az igén kívül, viszont nincs ige-megértés húsvét nél- 
.küL. Ez szorosabban azt a kapcsolatot is kifejezi, ami az evangélium és 
a feltámadás között fennáll. Tudomásul kell vennünk, hogy nem evangé
liumot hirdetünk, ha 1. Kor. 15.-t felejtve vagy egyenesen szándékosan 
kikerülve beszélünk valamiféle „é]ő“ vagy pláne „továbbélő11 Jézusról, 
Ismét maga a feltámadás az evangéliumban lesz számunkra üdvösségünk 
zálogává, különben legfeljebb vitatott vagy elismert történeti tény. Evan
gélium — feltámadás, szentírás — feltámadás a legszorosabban összetar
toznak! Vizsgáljuk meg igehirdetésünket ezen a mértéken, vájjon mi lesz 
az eredményi? De még egyet ne feledjünk el. Ennek a két tanítványnak 
nem úgy mondja el Jézus a dolgokat, hogy ezzel őket mintegy kitünteti 
vagy kiemeli a többiek közül. Azoknak öröme akkor teljesedik ki, amikor 
(33—35. versek) visszatérnek a többiekhez és a gyülekezetben bizonyságot 
tesznek arról, hogy mi történt velük. A feltámadás-hit bennük itt, egyedül 
itt a gyülekezetben fogalmazódik meg: „Feltámadott az Ür bizonnyal 
Minden ezért történik, a gyülekezetért. A világ gúnyolódhatik, a vallá
sosok megbotránkozhatnak, Jézus kicsinyei bizonyosságban élnek a fel
támadás-hitük által! Köztük van a feltámadott Űr igéjében és szentségé
ben! Senki nem döntheti meg őket. Ezzel a húsvéti prédikáció már pün
kösdre utal előre!

Quasimodogeniti. (János 20, 24—29.) Húsvét és pünkösd közti vasár
napok a gyülekezetnek azon ünnepei, amikor húsvétra visszatekintve és 
előrenézve pünkösd felé „tökéletes öröm“-ben élnek. Mi ennek az örömnek 
az oka ebben a textusban? Először is az, hogy az a Jézus támadt fel, aki 
köztük járt, velük volt, hogy ezentúl mindig velük maradjon. A tanítvá
nyoknak ez az öröme. Pünkösd és húsvét ölelkezik ebben a történetben. 
Hiszen kézzelfogható valóságban áll előttünk Jézus, aki térben és időben 
él s mégis ugyanakkor a bezárt ajtókon ál való jövetele a Lélek világának 
ténye, amely azt hirdeti, hogy Jézus mégis ugyanakkor a térnek és időnek 
Ura. Velük van tehát valóságosan, de úgy, mint aki tökéletes Ür a ben
nünket meghatározó adottságok felett. Másodszor azért tökéletes öröm
hirdetés ez az ige a gyülekezetnek, mert benne teljes bizonyosságra jutnak 
Jézus személye és műve felől. „Én Uram és én Istenem!11 Itt kezdődik 
az apostoli hitvallás. Ebben a hívő felismerésben és bizonyosságban: Jézus
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Úr és Isten! Nem egyszerű próféta, hanem — Isten! A birtokos névmás 
pedig záloga annak, hogy nem teologizálás vagy vallási bölcselkedés ered
ményezte ezt, hanem személyes, közvetlen tapasztalat. Szemtanuk vallo
mása ez számunkra, akik szemben álltak a feltámadt Jézussal. S ez hitünk
nek biztosítéka. Harmadszor tökéletes a tanítványok öröme, mert Jézus 
ezt a szemtől-szembe való hittapasztalatot nem korlátozza, az akkori 
tanítványokra, hanem gondol azokra is, akik majd a gyülekezetben később 
élnek, akik nem „látták11 és nem „hallották11 és nem „tapintották1, a fel
támadt Urat. L. 29. verset! Tehát, mindazok, akik az apostoli szemtanuk 
bizonyságtételén keresztül jutnak hitre, éppen oly valóságosan részeseivé 
lesznek Jézus feltámadásának, mint a tizenegy abban a jeruzsálemi házban. 
Ez tulajdonképpen Jézus lelkipásztori munkáját is bizonyítja. Hiszen maga 
az egész történet tükrözi, hogy Jézus nagyon jól tudja a feltámadás
hitnek roppant akadályát ellentmondó értelmünkben és kételkedő szívünk
ben. De Ö valóban jó pásztor, aki nem hagy magára senkit, egyetlen 
Tamást sem (Mt. 28, 17. Lk. 24, 37. 41), hanem el akar juttatni bennünket 
az élő hitre. A gyülekezetnek ezen a vasárnapon itt csendül fel tökéletes 
öröme. Jézus nem hiába „él“. Dolgozik köztünk és rajtunk. Az Ö igéjé
vel, amely a „viva vox evangelii11 számunkra, hitet támaszt, amely ugyan 
nem „lát“, de boldog, vagyis bizonyos a dolgában és ugyanúgy részese 
annak az üdvösségnek, amit Isten készített az Öt szeretőknek. Jó tudni 
nékünk, éppen úgy kételkedő s vívódó Tamásoknak, hogy Jézus lelkipász
tori munkájával dolgozik azon, hogy eljussunk erre a „boldog és élő 
hit“-re!

Misericordias Domini. (János 10, 12—16.) A pásztor szó nemcsak 
felvigyázót jelent valami felett, hanem tulajdonost is. Jézus úgy pásztor, 
hogy őrzi az Ö nyáját, mert a tulajdona! Éppen az ótestámentumban lát
hatjuk, hogy a királyi tisztet végzők kapták gyakran ezt a megjelölést és 
nevet: pásztor. A prédikálásunknak hangosan és határozottan kell ma 
hirdetnie, hogy Jézus az Úr, a tulajdonos a nyáj felett, akinek hatalmába 
estünk s mint ilyen tökéletes Ür nyájának őrzője és pásztora. Nékünk 
papoknak a mai vasárnap tükör kell hogy legyen: vájjon tudjuk-e mindig, 
hogy nem a miénk a nyáj, hanem Jézusé s vájjon nem feledjük-e el sok
szor, hogy Jézus a pásztorok pásztora!? Tulajdonképpen ez a textus nagy
pénteken is megszólalhatna, hiszen benne a cantus firmus a passió hetének 
evangéliumi szócskája: érettünk! De ugyanakkor benne van Jézus harcá
nak is a ténye. A nyáj életére ellenség tör, „farkas11 s ez az ősi ellenség 
nem nyugszik addig, amig célt nem ér. Ebben a nyájért való harcban, 
cselekszik „érettünk11 Jézus úgy, hogy életét adja a juhokért. Evangélium 
ennek a hirdetése a gyülekezetben, hiszen senki közülünk nem bírna meg- 
állani az ősellenséggel szemben, ha abbahagyná pásztorlásunkat Jézus. 
Ha ma csüggesztő a helyzet, soha ne feledjük el, hogy Jézus ismeri az 
övéit, őrzi élete árán is, kiharcolja számukra a győzelmet és senki nem 
ragadhatja ki őket az Ö kezei közül. Valóban tökéletes örömhirdetés ez 
számunkra. Jézus a pásztorunk s mi az ö  kicsinyei vagyunk. Jézus nyája 
vagyunk és senki nem vehet el Tőle. Néki van hatalma megőrzésünkre, 
van szeretete védelmezésünkre, amint maga mondja: van gondja a nyájra! 
Persze ez a nyáj nem olyan értelemben zárt közösség, hogy mindnyájan 
ismernénk egymást benne. Nem is fontos. Az a. döntő, hogy Ö ismer
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bennünket. De mégis csak nyájról van szó. Tehát nem mosódhatik el a 
korlát Jézus tanítványai és a világ fiai között. Jézus mindenkit ismer a 
világon, de csak a nyáj tagjai ismerik Öt, mint a mi Pásztorunkat. Ebben 
az értelemben vett „nyáj“ Jézus előtt tökéletesen ismert és szeretett 
juhokból áll, akik közé azonban tartoznak „más akol“-ból valók is. Ez az 
ige ne találgatásra és vallásos filozofálgatásra indítson, hanem törhetetlen 
missziói munkára a külső pogányok között éppen úgy, mint a belső pogá
ny ok között! Husvét üzenete úgy érvényesül ebben, mint ahogy előre veti 
már fényét pünkösd. Jézus a jó pásztor, aki hatalommal és szeretettel 
őrzi tulajdonát, kis nyájacskáját az igén és szentségen keresztül!

Jubilate. (János 16, 16—23a.) Azoknak szól ezen a vasárnapon: jubi- 
late, akik bánkódnak és szomorkodnak, akik keseregnek, miért is nincs itt 
szemmel láthatóan Jézus, miért is ujjong a világ s miért nem nyilvánítja 
ki Isten az egész világ előtt, hogy Jézusnak adott igazat!? Luther ezt 
a textust úgy fogta fel, hogy ezen keresztül Isten az egyes keresztyén 
embereket készíti fel minden nyomorúság közti megállásra. De ugyanígy 
az egész egyháznak is szól. Hiszen mi mindig újra és újra megkísértetünk 
ezzel: miért is láthatatlan Jézus, miért is ül diadalt a világ vélt győzelme 
felett? Az evangélium egyrészt nagypéntekre és húsvétra nyúl vissza, más
részt előre int pünkösd felé, L. 20. verset! majd a 23.-at! Itt csendül fet 
még egyszer újra teljes boldogsággal a húsvéti evangélium Jézusról, aki 
„victor“ é9 „triumphator1-. De kapcsolódik az előző vasárnaphoz is. Jézus 
nem hagyja magára az övéit. Senki nem mondhatja többé, hogy egyedül 
van, mert „újra megláttok engem s a ti szomorúságtok örömre fordul!‘w 
A világ örüljön csak, majd üt az óra s öröme szomorúságra fordul, de 
akkor már késő lesz. Az egyháznak tudnia kell, a keresztyén embernek 
nem szabad elfelednie, hogy Jézus az, aki meghalt, Jézus az, aki feltámadt, 
Jézus az, aki velünk van. Jöhet ezer nyomorúság életünkbe, ránk szakad
hat tenger szenvedés, mi tudjuk, hogy Jézus velünk van. Ez az egyetlen 
szó: „van“  —• maga a teljes evangélium. Jelen időről van szó s nem múlt
ról, sem ködös, távoli jövőről: A mi örömünket senki nem veszi el (prae- 
sens!) tőlünk! Megmarad egészen addig a napig, amikor majd szemmel is 
láthatóan bontakoztatja ki Isten Fia az Ő uralmát. Akkor már nem kérdez
zük Öt semmi felől, mert akkor már színről-színre látunk! Így ez a textus 
ezen a ponton, mivel utoljára csendíti fel összefoglalóan a húsvéti hír
adást küszöböt készítve a pünkösd felé, egyúttal „eschatológikus“ is 
abban az értelemben, hogy a tökéletes örömre való felszólítás mögött 
nemcsak a már megtörtént üdvtények állanak, hanem az elkövetkezendők, 
az utolsó dolgok is. Amikor az asszony nem emlékszik már a kínra, hanem 
szabadon és zavartalanul örül, hogy ember született a világra!!

Balikó Zoltán.
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Ö ssze ku lcso l t  k é z z e l.

Luther Márton imádsága nagy betegségében.
Mindenható, örök, könyörületes Úristen, mi Jézus Krisztusunk Atyja! 

Bizonyos vagyok abban, hogy Te mindazt, amit mondottál meg tudod és 
akarod tartani, mert Te nem hazudhatsz és a Te igéd igazság. Te már 
kezdetben megígérted nekem a Te egyszülött Fiadat a Jézus Krisztust, 
aki el is jött és engem ördögtől, haláltól, pokoltól és bűntől megváltott. 
Azután mégnagyobb biztonságomra kegyelmes akaratodból a keresztség- 
és úrvacsora-szentségét, — az én Uram Jézus Krisztusom valóságos testét 
és vérét kenyérben és borban — ajándékoztad nekem, hogy abban a bűnök 
bocsánatát, az örök életet -és minden mennyei jót vegyek. A Te ajánlá
sodra éltem velük igédben való hitben és igédre hagyatkozva vettem őket 
Éppen azért egyáltalán nem kételkedem abban, hogy én biztonságban 
vagyok ördöggel, pokollal, halállal és bűnnel szemben. Ha ez az én órám 
és az a Te akaratod, hogy az legyen, úgy békességben és örömben akarok 
innen távozni és Tehozzád, a Te öledbe költözni.

Fohászkodás a haldokló betegért.
Uram, Jézus! Emlékezzél meg róla, hogy ezt a halálhoz közelítő 

atyánkfiát a Te véreddel váltottad meg. Állj mellette az ő halálának órá
ján. Ne engedjed, hogy elnyelje a Sátán, akinek hatalmából kiragadtad. 
Légy biztatója, pártfogója és oltalmazója. Add végét minden nyomorú
ságának, fájdalmának és szorongattatásának. Adj néki nyugodalmat a sok 
nyughatatlanság után, békességet a sok háborgattatás után. Nyiss ajtót 
az életre neki és fogadd be az ő leikét a mennyei paradicsomba, hogy ott 
az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérjen Téged mind örökké. Ámen,

Szikszai György:
„Keresztyén tanítások és imádságokéból.

S z ó s z é k e n .

Virágvasárnap. 1944. április 2.

Véres választás.
Márk 15, 6—15. — Énekek: 197. 415.

1935-ben Magyarországon véres képviselőválasztás volt az endrődi 
kerületben. A pártpolitika annyira tűzbe hozta az ottani magyarokat, hogy 
a szenvedélyessé vált népgyűlésen eldördült a csendőrök fegyvere és hat 
ember holtan bukott a földre. A képviselői mandátum ott tehát nemcsak 
pénzbe, de vérbe is került s akárki vette kezébe a megbízólevelet, azon 
vádolóan és kárhoztatólag hat magyar sírkeresztje sötétlett.

2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben is kegyetlen, véres választás volt. 
A kormányzói palota előtt nyugtalanul hullámzott a tömeg s várta Pilátus 
ítéletét. A római császár helytartója még egy kísérletet tesz, hogy ki
szabadítsa az ártatlant a gyűlölet karmai közül s így beszél a néphez: 
A kedvetekért a pascha-ünnep előestéjén minden évben szabadonbocsátunk 
egy bilincsrevert bűnöst, hogy annak szabadulása emlékeztessen benne
teket Egyiptomból való szabadulástokra. Nos, itt van két ember, akit



ítéletre a kezembe adtatok. Egyik a názáreti Jézus, aki közöttetek járt 
a kegyelem és gyógyítás alabástrom szelencéjével, a vigasztalás szívcsen
desítő beszédével — a másik Barabbás a lázadó, a tolvaj forradalmár, a 
pénzsóvár rablóvezér, aki rettegésben tartott benneteket. Válasszatok hát! 
Melyiket bocsássam szabadon: Jézust, vagy Barabbást? . . .  Csak egy pil
lanatig kell várnia máris felzúg az egyhangú választás: Bocsásd el Ba
rabbást! . . .  A nép választott. Erre valahol a föld alatt megnyílik egy 
börtönajtó s kilép rajta nevető jókedvvel Barabbás, hogy új forradalmak 
vérvörös lángjával fesse pirosra az eget. Ugyanakkor a császár nevében 
átadják a felbőszült tömegnek a megostorozott, sápadt arcú Jézust és 
elindulnak vele a Golgotára.

Azt gondolom, senki sincs közöttünk, aki meg ne látná, milyen boto
rul választott Jeruzsálem vaksággal megvert népe. Felháborodik egész 
belső emberünk, fellázad minden jó érzésünk és igazságérzetünk, hogy 
Jézus helyett a rablóvezér mellé állott a nép s azt a Jézust, akiben Pilátus, 
a törvény vigyázó őre semmi bűnt nem talált, azt a Jézust, akit a főpapok 
is csak pénzen megvett hamis tanuk esküjére tudtak elítélni — azt a 
Jézust áldozatul dobja indulatos haragjának és gátját szakított, vak gyű- 
löletének. Mindnyájan elítéljük Jeruzsálem népét! De ugyanakkor él ne 
felejtsük, hogy a Biblia most sem csupán egy régi történetet vetített 
elibénk, mely valamikor régen lejátszódott, de hozzánk már csak kísértő 
emlékként jár vissza. Jézus és Barabbás története, örök történet, mely 
valamiképpen belefonódik minden ember életébe. Pilátus nagy kérdése 
állandóan fel van vetve s a véres választás még egyre tart: Jézust, vagy 
B arabbást?... Ne gondolj mindjárt arra, hogy ma országok népe kiáltja 
milliók szívének döntését, mellyel Barabbás mellé állnak. Ne azt emlegesd, 
hogy romjaikban égő városok, messzevilágító, kísérteties fénye egyetlen 
választ ad: Nem kell nekünk a békesség- szelíd Krisztusa, jöjjön Barabbás, 
aki forradalmak pokolgépeivel dolgozik, aki egymásra uszítja a test
véreknek teremtett embereket. Ne csak azt halld meg, miként tör előre 
a földön a gyűlölet embere a régi jelszóval: Szemet szemért — fogat 
fogért! Ne beszélj mindjárt arról, hogy Oroszországban a Krisztus-szobrot 
céllövők gyakorlata lőtte porrá, míg Lenin üvegkoporsójához áhítattal és 
imádattal zarándokolnak el. '

Inkább gondolj arra, hogy a kérdés ott fekszik a házad küszöbén 
s neked minden nap választanod kell, mert szívednek vari szegezve élet
halál kérdésed: Jézust, vagy Barabbást!?

Azt vedd most eszedbe, hogy naponként választanod kell a jó és 
a rossz, Krisztus igazsága és a Sátán biztatása között. El kell döntened, 
hogy a harcos gyűlöletnek, vagy a szelíd szeretetnek, a komoly életfel
fogásnak, vagy a könnyelmű léhaságnak lész-e embere. Minden nap el 
kell indulnod, vagy felfelé, hogy megjárd a hitnek napsütötte magaslatait, 
vagy lefelé, hogy megérkezzél a hitetlenség sötét, nyirkos szakadékaiba. 
Minden nap választanod kell az igazság és a hamisság, a magadat féltő 
önzés, vagy életed boldog odaáldozása között. Megcsillan előtted ennek 
a világnak bölcsesége és annak a másik világnak minden értelmet felül
haladó üzenete — s a te szívednek valamelyikre áment kell m ondani... 
Látszólag milyen aprólékos dolgok ezek, mégis mindegyikében ott feszül 
a halálosan nagy kérdés: Jézust, vagy Barabbást? . . .
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Látod, valahányszor magával sodort a bűn körülöttünk zúgó áradata, 
valahányszor ökölbeszorított kézzel keményen fogadkoztál, hogy harmad 
és negyed iziglen megtorlód a rajtad esett sérelmet, látod, amikor nagy 
könnyen felkaptál a hitetlenség szekerére, vagy betakaróztát a hazugság 
köntösébe, amikor önfeláldozás helyett magadnak akartad megtartani 
életedet, mindannyiszor egyetlen nevet suttogtál, vagy kiáltottál: Barab- 
bás! . . .

Reverzális kísértések idején elibéd áll Jézus s egyet kér tőled: Most 
tégy mellettem bizonyságot, most állj meg egész emberként evangélikus 
anyaszentegyházad s a lelkedben fogantatott hit mellett! És aki ilyenkor 
megtorpan földi érdekek nyomására, tudod kit választott: -Barabbást!

Vagy amikor nem elégít ki a gyülekezetben folyó evangéliumi munka, 
amikor ennek a világnak szellemét akarnád beengedni az egyházba, oh 
ne gondold, hogy követelődzésed csak amolyan ártalmatlan kijelentés, 
ilyenkor más szóval, de mindig az örök kérdésre feleltél: Nem Krisztus 
kell ide, hanem Barabbás!

Látod, milyen közeljárunk ahhoz az igazsághoz, hogy amikor el
ítéljük Jeruzsálem népét azért, mert Barabbást választotta — ugyanakkor 
mindig önmagunkat ítéltük el!

11. Ennek a véres választásnak további története nincs feljegyezve 
az eyangéliumban. Barabbás jelleméből azonban könnyű elgondolni, hogy 
cseppet sem hatódott meg azon, hogy Jézus tulajdonképpen helyette halt 
meg. Könnyű szívvel ment tovább a maga útján. Krisztust sirató szemmel 
bizonyosan nem volt ott a Golgothára menők seregében. Durva nem
törődömsége, cinikus hálátlansága minden jó érzésű embert még ma is 
szíven üt.

De hát van-e a mi szívünkben igazi mély hála a megtartó Krisztus 
iránt? Hiszen Jézus nemcsak Barabbás helyett halt meg, hanem mind
nyájunk helyett. Olvasd el majd otthon Ézsaiás próféta könyvéből az 
Lili. fejezet 1—10. versét és igazolva látod állításomat: Krisztus helyettünk 
halt meg! Azután tedd szívedre a kezedet, s megkérdezem tőled: eszedbe- 
jut-e naponként életmentő Urad, a helyetted meghalt Krisztus? Átjárja-e 
egész benső világodat a megrázó igazság: Helyettem halt meg!

Néhány évvel ezelőtt a Tisza jeges vizéből egy fiatal hadnagy meg
mentette őket saját élete oda áldozásával, mert amikor a harmadik leányt 
is partra vitte, a hadnagy visszacsúszott a zajló folyóba és soha többé 
nem jött fel. Holttestét a jégtáblák alatt messzesodorta a .Tisza. És azóta 
a szomorú eset évfordulóján mindig megáll a folyópartján egy ősz, öreg 
ember és minden könnyét elsírja újra. Ez az öreg ember a fiatal hadnagy 
édesapja. Ugyanakkor az egyik megmentett leány, amikor emlékeztették 
az évfordulóra, könnyedén vetette oda: Ugyan hagyják már el ezt az 
ócska históriát!

íme a mai keresztyénség képe! Kisorvad belőlünk a hála, pedig Krisz
tus helyettünk halt meg. Nézem gyülekezetünket: ime a nagyobbik fele 
nem jár templomba. Nem érdekli őket az életüket megmentő Krisztus 
evangéliuma! Számbaveszem az úrvacsorával élőket és még söiétebb 
árnyék vetődik arcunkra. Az életmentő kis cserkészt ünnepeljük, kitüntet
jük — az életmentő Krisztust hálátlanul elfelejtjük, sőt káromoljuk. 
Avagy miért kellett Magyarországon plakátokon keresztül östromot indí



tani a káromkodás ellen? Ugy-e láttad azt a képet, mely a keresztre 
szegezett Megváltót ábrázolja s ugy-e olvastad a kép alatt a figyelmez
tető kérést: Miért bántod?. . .  Ne káromkodj! . . . Íme milyen durván 
kiütközik rajtunk a Barabbás lelkülete!

Virágvasárnap még egyszer rámutat a szenvedő Krisztusra. Nézd 
most indul el meghalni helyetted. Némuljon el szavad, de szíved meg
rendülve ezt dobogja:

„Én Istenem, én Istenem!
Forró hálám tied legyen!"

Nagy Miklós.

Nagypéntek. Április 7.
Mária fia.

János 19, 25—27. — Ének: 199, 179.
1529 nagyhetében Luther ezt a jelenetet, melyet csak János őrzött 

meg az evangélisták közül, így rajzolja a wittenbergi gyülekezet szeme 
elé: „Krisztus Urunk itt végső istenhozzádot mond a világnak és búcsút 
vesz tőle. Semmije sincs már, nincsenek ruhái, nincsen hely, ahová fejét, 
lehajthatná, nincs egy talpalatnyi föld, melyen meghalhatna. Mégcsak nem 
is fekhetik a gerendán, hanem a levegőben függ. Már csak egyedül az 
anyja és a szeretett tanítvány az övé; ekkor még az anyját is odaadja 
és a legkedvesebb tanítványát is. Semmi jót sem szabad megtartania a 
világból.“

Van benne igazság. Jézus Krisztus a keresztfán mindenestül elválik 
a világtól, fölemeltetik a földről; égi jelek és a százados tesznek tanú
bizonyságot róla: Bizony Istennek Fia volt ez! (Mt. 27, 54.)

A „keresztről való beszéd“ is, mellyel- az apostolok Krisztus kereszt- 
halálának a jelentését hirdették mindenfelé, annak az eseménynek isteni 
megváltást tulajdonít. Isten üdvözítő ereje van benne (I. Kor. 1, 18.), 
Istentől való-esemény, Isten engesztelődött meg a világgal általa (II. Kor. 
5, 18.)

Azóta nekünk is hirdetnünk kell nagypéntek kibeszélhetetlen mély 
titkát s mérhetetlen magasságokba vesző értelmét: Krisztus halálának 
kozmikus jelentőségét, vérének bűntöriő erejét, feláldoztatásának páratlan 
isteni csudáját! És ezt hirdetjük is, mert nincs a szenvedés-történetnek 
olyan részlete, melyen ez a fényes bélyeg ott ne ragyogna.

íme itt is, az Isten Fia odahagyja anyját, Máriát és legkedvesebb 
tanítványát, Jánost. De nem anyjának szólítja Máriát, hanem egyszerűen 
„asszonynak11. Minden emberi jog, még az édesanyai jog is megszűnik az 
ő keresztje alatt. Mária már csak Jánosnak lehet anyja.

Mária fia eddig sem volt egészen az övé, de most végleg elvétetik 
tőle. Igazzá lesz Simeon próféciája: az anyai szívet is „általhatja az éles 
tőr11 (Luk. 2, 35.).

Eddig sem volt egészen az övé, szívét érte ismételten fájdalom fia 
miatt. Milyen bánattal kereste őt annak idején Józseffel együtt, amikor 
a gyermek visszamaradt a jeruzsálemi templomban, A kánai menyegzőn 
így szólt hozzá naggyá lett gyermeke: „Mi közöm nékem te hozzád, óh 
asszony?11 (Ján. 2, 4.) Később odahaza, midőn tanítja már a sokaságot.

l 65
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anyja és testvérei érte mennek, hogy hazavigyék, de ilyen feleletet kapnak; 
tőle: „Ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim?41 (Mk. 3, 21; 33.) Már 
eddig sem volt Jézus egészen az övé, Mária fia, de most a kereszt alatt 
utolsó szóig beteljesedik a simeoni prófécia: az éles tőr általhatja Mária 
lelkét.

Néhány hét múlva, a mennybemenetel napja után, midőn a tanít
ványok az Olajfák hegyéről visszatérnek Jeruzsálembe és ott foglalatosak 
az imádkozásban és a könyörgésben, várva az ő Uruknak, Mesterüknek 
újraeljövetelét, — közöttük van Mária is, Jézus anyja (Csel. 1, 14.). Nem 
a fiához, hanem Megváltó Urához könyörög ő is a tanítványok seregé
ben. 0  is csatlakozik immár Péter vallomásához és a pogány századoséhoz: 
Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia!

És mégis, mégis éppen ez a jánosi jelenet, melyben Jézus édesanyját, 
Máriát a szeretett tanítványnak gondjaira bízza, egyben megrendi- 
tően emberi jelenet is! Soha annyira nem volt Mária fia az Üdvözítő- 
Krisztus, mint mikor Jánost teszi meg anyjának fiává, cserébe maga helyett. 
Az Isten Fia itt a kereszten se tagadta meg teljesen ember voltát, azt, 
hogy „született Szűz Máriától1'. Maradt Mária fia is, mindhalálig.

S ez nemcsak adalék az ő isten-emberi természetéhez, amint a keresz
tyén hitvallások erről tanítanak, de mélyen megindító üzenet minden 
keresztyén szívhez, hogy lássuk meg nagypénteken legemberibb köteles
ségeinket is! S ha ilyenkor — nagyon helyesen — hirdetjük a kereszt 
szent misztériumát: a megváltás világot átfogó nagyságát, Krisztus halá
lának történelmi, sőt történetfeletti jelentőségét, a benne megnyilvánult 
isteni kiengesztelődés egyetemes érvényességét, végtelen gazdagságát, — 
ugyanakkor meg ne feledkezzünk a kicsinyről, a köznapiról, az egyes 
ember legszűkebb feladatairól, mert a keresztre feszjtett Krisztus mind
erről sem feledkezett meg.

Ott függ a keresztfán. Meggyötört teste már nem sokáig bírja. 
Nyelve szárazon. ínyéhez tapad, szomjúság kínozza, csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tud egy-egy rövid mondatot kimondani. Végső tusáját har
colja a setétség fejedelmével. A világ bűne van rajta. A világ sorsa dől el 
azon, miképpen leheli ki lelkét. És ebben a világraszóló küzdelemben 
Jézusnak mégis van ideje, s lelke hozzá, hogy észre vegye a keresztfa 
alatt álló asszonyok között megtört anyját meg Jánost, a szeretett tanít
ványt, kit a menekülés útjáról visszahozott a szív szeretete. Jézus észre 
veszi őt. Átnyilallik rajta a fájdalom: Mária, az ő anyja most támasz nélkül 
marad. A világ dolgát rendbe hozza Istenével és Mária földi sorsát ne 
rendezné el, ne tudná elrendezni? Idegen, sohase látott ember-milliók 
gondja a vállán, csak éppen Mária gondját ne venné fel? A legközelebbi 
feladatát ejtené el örökkévaló művének véghezvitele közben? Ez számára 
elviselhetetlen ellenmondás.

Anyjára veti hát fáradt szemét és megszólal: „Asszony, imhol a te 
fiad." Hogy kire érti, világos, mert utána Jánosra fordítja tekintetét, 
mondván: „Imhol a te anyád!" Jól gondoskodott anyjáról Mária fia, mert 
a János szeretetére bízta. És micsoda kitüntetés érte vele Jánost: Jézus 
testvérévé fogadta őt. A legenda szerint János apostol 17 évig viselte gond
ját Jeruzsálemben Máriának s míg el nem temette, lábát se tette ki a 
szent városból.
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Nem indítja-e meg ez a csöndes nagypénteki jelenet ma a szívedet, 
Keresztyén Testvér? Nem é'rzed-e, mennyire emberivé lesz itten az isteni 
evangélium? Mennyire közelivé a megváltás messzi igazsága, mennyire 
egyszerűvé a kereszt mély titka. S nem ébreszt-e telkedben egy meleg 
kívánságot: „Bárcsak én is olyan praktikus feladatot kapnék a kereszt 
királyától, amilyet János, a szeretett tanítvány!11

És valóban megkapod. Megkaphatjuk mindvalahányan. Mert jóllehet 
nem merül ki benne a kereszt felséges gazdagsága, de feltétlenül a 
keresztről való ez a feladatunk: tegyük meg legemberibb kötelességeinket' 
A gyermek viseljen gondot özvegy anyjáról, elaggott szüleiről. A gyüle
kezet hordozza gyenge tagjait. A felebarát ügyeljen szomszédja javára. 
Az orvos kötözze a sebeket. A pásztor vigasztalja az elesetteket.

Értsük meg jól ebben a háborús, ember-gyilkos világban az ötödik 
parancsolatot: Ne ölj! Mit jelent ez? A Kiskátéval felelünk: „Istent féljük 
és szeressük: felebarátunk testében kárt vagy fájdalmat ne okozzunk, 
hanem minden testi szükségében segítségére és javára legyünk.“  Van-e 
ma nagypénteknek megrázóbb, hatalmasabb üzenete ennél?!

Te se keresd a nagy szavakat, a messze titkot ne nyomozd. Ragadd 
meg a kereszt titkát a legközelebb való feladatodban. Mi van a házad 
táján elrendezendő? Ki van közvetlen közeledben, aki gondoskodást, jó 
szót, szemrehányás nélkül való segélynyújtást, szerető tekintetet vár tőled? 
Ne maradj adósa! Mária fia ezt kéri ma tőled a keresztről.

S mennél nagyobb veszedelemmel van teli a világunk, úgyhogy koc
kán a sorsunk, veszendőben vagyonunk, halál révén a lelkünk, annál in
kább nincs más mit tennünk, mint a hétköznapi, legelemibb és legemberibb 
kötelességeinket! Olyan vész nem jöhet, melyben szabad volna megfeled
keznünk a másikról. Krisztus még a kereszten is az övéiről viselt gondot 
Megváltó művének csúcspontján is, sőt ott a legtisztábban: Mária fia volt!

Ez erőt ad nekünk ahhoz, hogy ápoljuk az öregeket, megmentsük 
a nyomorékokat, fenntartsuk a kórházakat, vagyont és vagyonná! többet 
érő szeretetet áldozzunk a felebarátunkra, az Istentől útunkba vetett fele 
barátunkra; tegyük meg mindezt olyan időben, mely milliónyi millió erős 
fiatal életet temet megásatlan sírjába. A szeretet parancsolata most — ha 
egyáltalán lehet/ ilyet mondani —, a szeretet parancsolata most mindnyá
junkat jobban kötelez, mint valaha!

Ha egyszer ezt az egyszerű feladatunkat tökéletesen véghez vinnénk, 
ha a szeretet mézébe belekóstolnánk, mások gondját viselve, bizony köze
lebb lennénk ahhoz i9, hogy megfoghassuk: mi a Krisztus keresztjének 
világmegváltó titka! Scholz László.

Husvét vasárnapján.
Fi!. 1, 21—24. — Énekek: 209., 216.

Húsvét ünnepén szükségképen szólnunk kell arról, hogy Jézus Krisz
tus feltámadása óta mennyire másképen ítélhetjük meg a halált. De szól
nunk. kell arról a változásról is, amelyet húsvét ténye az élet megítélése 
szempontjából maga után vont. A halálról és az életről való ‘ez a mi 
beszédünk tegye ma megbékéltté a halottainkra való emlékezést, de tegye 
a mi számunkra is igazabbá az életet és könnyebbé a halált. A húsvét
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fényében hát keressünk most feleletet arra az életre és a halálra vonat
kozó két kérdésre, amely elé szentigénk állít minket.

1. Az egyik igy szól: élni, vagy meghalni, — melyik jobb?
-* 2. A másik önként következik az elsőből és így hangzik: megmaradni,
vagy elköltözni, —- melyik kívánatosabb?

1. „Élni, vagy meghalni, — melyik jobb?" Lehetséges-e egyáltalában, 
hogö ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzunk? Nincs-e már régen és 
egyszersmindenkorra eldöntve? Nincs-e már régen egyszersmindenkorra 
úgy eldöntve, hogy élni, élni, sokkal-sokkal jobb?

Ha a jelen pillanatban nagyon szeretsz élni, akkor a Te számodra 
valóban eldöntöttnek látszik a kérdés és akkor érzésed szerint kár vele 
foglalkozni. Azonban minden látszat ellenére is érdemes a kérdést tisz
tázni, hogy élni, vagy meghalni jobb-e; sőt szükséges ezzel a kérdéssel 
foglalkozni, hiszen első pillanatra nem is gondolná az ember, milyen 
különbözőképen felelnek reá az emberek, milyen különbözőképen felel 
reá más és más időben és helyzetben ugyanaz az ember is.

Gondolj a szerencsétlenekre, akiknek már túllassan múlik ez a 
múlandó élet, akik nem győzik bevárni a véget és azért egy elkeseredett 
végzetes cselekedettel maguk tesznek pontot az életük után. Az öngyil
kosok menekülése az életből nem világos vallomástétel arról, hogy meg
halni jobb, mint élni? De találkozunk más vallomásokkal is. Amikor halá
los ágyak mellett áll az ember és belenéz a lassan hunyó szemekbe, 
milyen megrendítő akkor, ha azokból a szemekből némaságában is szinte 
feléjesikolt a rémült tiltakozás, hogy jobb élni, mint meghalni! És gon
dolj önmagadra. Amikor életed egy-egy. nehéz, sötét szakaszában már 
úgy belefáradtál a küzködésbe, mely annyi bánatot és gondot és olyan 
kevés örömöt hozott neked, nem tört-e ki akkor belőled a pihenés, csend, 
nyugalom után vágyó sóihaj: jobb volna meghalni? Máskor meg, amikor 
talán valamilyen komoly életveszélyben, vagy talán csak hirtelen támadó, 
komor gondoktól megrémült szívedre ránehezedett a halálfélelem bor
zalma, nem azt jelentette-e vergődésed, hogy élni akarsz, élni, csak élni? 
Nos, élni vagy meghalni, melyik jobb?

Az apostol egészen határozott választ ad erre a kérdésre. És külö
nös, nem úgy dönti el, ahogyan az életre szomjas életösztön kívánná. Pál 
apostol azt vallja, hogy meghalni nyereség! A halál nyereségéről szóló 
megállapítás a természetes életösztönnek beteges rajongásnak tetszik és 
szinte magától kihívja az ellenkezést. Tiltakozni fog ellene mindenek előtt 
a fiatalság, amely döngeti az élet kapuját és amely az élettől vár még 
ezekben a csüggedt időkben is nyereséget, örömöt, mámorosító küzdést, 
szivárványos boldogságot. De kegyetlennek tűnik fel az apostol szava 
egyebeknek is. Ha valaki élete teljében hagy itt befejezetlen életmunkát, 
amelyhez nemcsak embertársai fűztek nagy reményeket, hanem amelytől 
megválni az ő számára is kimondhatatlanul fájdalmas, — hol van akkor 
a halál nyeresége? Ha egy család kenyér nélkül marad, mert örökre ki
esik a családapa kezéből a munkaszerszám, ha kicsi gyermekek lelki fej
lődése sohasem heveri ki azt, hogy túlhamar szűnt meg azt simogató kéz- 
zel óvni és irányítani az édesanya szeretete, ha az édesatyának, az édes
anyának magának is gyötrelmesen nehéz az övéitől való elszakadás, — 
hol van akkor a halál nyeresége?
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Ha azon akad meg a szemünk, hogy mit veszít az ember, vagy mit 
veszítenek az övéi, amikor itthagyja ezt a világot, akkor sokszor csak
ugyan nehéz a halál nyereségéről beszélni. És akinek ez a látható világ 
és amit ez nyújthat, egyedüli mindene, annak a számára a meghalás való
ban nem egyéb, mint szörnyű veszteség, mert mindenéből kifosztottan száll 
sírba és azért, amit elveszít, nem remélhet, nem is remél semmi kárpótlást.

A halál nyereségéről nem is lehet szó máskülönben, csak akkor, ha 
meghalni annyit jelent, mint Krisztussal lenni.

Így pedig nyereségnek a halált csak az vallhatja, aki az é le t r ő l  az 
apostollal együtt ezt vallja: „Nekem az élet Krisztus!" Akinek a számára 
élet és Krisztus, életöröm és Krisztus, életboldogság és Krisztus, életerő 
és Krisztus egybeolvad, egymástól függetlenül el sem képzelhető, annak 
azért jelenthet csak nyereséget a meghalás, mert annak a számára a 
halálban ledőlnek a válaszfalak, amelyek itt az életben mégiscsak elválasz
tották Urától, szétfoszlik a fátyol, amely el-eltakarta előle a mennyei világ 
gyönyörűséges titkait és kezdetét veszi a Krisztussal való teljes, zavar
talan együttlét, a tükör által való homályos látást felváltja a színről-színre 
való látás boldogsága.

Húsvétnak köszönhetjük, hogy az élet és halál kérdését immár így 
lehet eldönteni: nékem a meghalás nyereségemért nékem az élet Krisztus 
és a halál csak teljességre jutását jelenti ennek az életnek, amikor Krisz
tushoz visz át! Húsvétnak köszönhetjük, hogy a feltámadt Krisztus már 
itt is annyira kitöltheti életünket, hogy nemcsak a halál félelmét veszi 
el, hanem egyenesen bizonyos örömteljes várakozást ébreszt vele ‘kap
csolatban a biztatása: „Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük 
lón azoknak, akik elaludtak." (I. Kor. 15, 20.) És ha valamikor, úgy hús- 
vétkor számot kell adnunk magunknak, ott tartunk-e, hogy az apostollal 
mondjuk: meghalni sokkal inkább jobb? Ha valamikor, úgy húsvétkor 
kell mélyen fájlalnia mindenkinek, akit a halál gondolata csak elkerül
hetetlenül bekövetkező nagy-nagy veszteségre emlékeztet, hogy nem'tudja 
remélni, hogy a síron túl feléje nyújtsa kezét Krisztus, mert nem tudja 
ujjongva hirdetni, hogy élete néki Krisztus!

2. Akik pedig Pál apostolhoz hasonlóan döntjük el, hogy a halál 
csak nyereséget jelenthet a számunkra, valljuk ezért nagy kárnak, hogy 
még mindig itt vagyunk, bélyegezzük hiábavalóságnak ezt az egész földi 
életet és mesterségesen is fojtsunk el minden életörömöt, erőszakkal is 
szítsuk magunkban a vágyat a halál után? Nem! Mert az, ha valaki a 
halálban nyereséget lát, még nem jelenti azt, hogy most már meg kell 
vetnie ezt az életet és minden igyekezetével azon lennie, hogy meneküljön 
belőle. Ha el is van döntve az apostol. szellemében az egyik kérdés: 
„melyik jobb, élni, vagy meghalni?" -— még mindig nyitva marad a másik: 
„Megmaradni, vagy elköltözni? — melyik kívánatosabb?"

Az apostol nem tagadja ugyan, hogy kívánna elköltözni, de azért 
a szeme nem tapad olyan erőszakos szívóssággal az égre, hogy a napba 
nézve vakká válnék a földi élet és ennek kötelességei és feladatai szá
mára. Sőt a mellett, hogy megmondja, milyen szívesen költöznék el, meg- 
vallja azt is, hogy szükségesebbnek látja a megmaradást. Így , tulajdon
képen nyitva is hagyja a kérdést, hogy melyik kívánatosabb, az elköltö
zése-e, vagy a megmaradás. Ezt mondja: „Hogy melyiket válasszam, meg
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sem mondhatom." Távolról sem esik tehát rabul a halál után való beteges 
vágyakozásnak.

Vannak emberek, akikben néha jelentkezik ilyen vágyakozás. Nem 
az Öngyilkosságra vezető életiszonyról van itt szó, hanem arról a meny- 
nyei boldogságról való álmodozásról, amelybe hívő keresztyének téved
hetnek, és amelynek tündöklő ábrándképei mellett csak annál sötétebbnek 
tűnik fel ennek a földi életnek egy-egy sötét vonása. Ha volna közöttünk, 
aki az ég és a Megváltó utáni vágyakozásában el-elveszti lába alól a 
földet, el-elkívánkozik róla, mert túlságosan keménynek, rögösnek, tövi
sesnek látja útját, akkor azt józanítsa ki az a körülmény, hogy az apostol 
sem zárkózott el a belátás elől: „E testben megmaradnom szükségesebb."

Az apostolnak ezt a belátását azonban vegyük még egy másik szem
pontból is figyelembe. Ha a halál után talán pillanatnyilag cseppnyi vá
gyat sem éreznénk, hanem annál erősebben ragaszkodnánk az élethez, 
minél veszélyesebbnek tűnik fel előttünk a jelen és minden várható baj, 
akkor is szóljon bele éppen az élethez való ragaszkodásunkba a kérdés: 
„Szükséges-e a mi megmaradásunk is?“ Ennek a kérdésnek az eldönté
sénél •— ezt minden további nélkül megérezzük — nem a magunk nagyon 
is földi értelemben vett önzése lehet a mérték. Nem lehet döntő az a 
megfontolás, hogy vájjon elég bőkezű volt-e már hozzánk az élet, vagy- 
pedig nagyon is fukarul bánt el velünk és így azért szükséges-e meg
maradásunk, hogy még egy kis boldogságot erőszakoljunk ki tőle. Hanem 
világos, hogy amikor arról van szó, hogy vájjon szükséges-e a mi meg
maradásunk, akkor ezt a kérdést csak másoknak az érdeke döntheti el. 
Ez sem a külső hasznosság: és előny szempontjából. Nem az a kérdés pl., 
hogy nyugodtan itt hagyhatjuk-e már családunkat, mert biztosítottnak 
látszik a boldogulása, vagypedig szükség van még reánk, mert még ellá
tatlanok gyermekeink, reá is szorulnak még vezetésünkre. Pál apostol 
mértékét kell magunkra alkalmaznunk. Ö úgy érezte, hogy még szükség 
van e testben a földön való megmaradására, hogy az ő példája, vezetése, 
irányítása és imádsága még jobban megerősítse a többit abban az életben, 
amelyben Krisztus minden és így még jobban előkészítse őket arra a meg- 
halásra, amelyben teljes meggyőződéssel nyereséget láthatnak.

Legyünk most egészen-egészen őszinték! így szükséges-e a mi test
ben való megmaradásunk? Azért szükséges-e a mi megmaradásunk, hogy 
azok, akiket Isten családunkban, a hivatásunk területén reánkbízott, álta
lunk még jobban meggyökeredzzenek az igazi életben, mely Krisztushoz 
kötött, vagy hogy iegalább is eljussanak oda? Vagy ebben a tekintetben 
teljesen mindegy az, hogy itt vagyunk-e, vagy sem? Vagy ebben a tekin
tetben valósággal akadály az, hogy itt vagyunk, mert példánk és rontó 
hatásunk nem engedi gyermekeinket, ismerőseinket odajutni? Vannak 
esetek, amikor egy-egy család csak akkor kezd el igazán élni, amikor 
valaki, talán a családfő, elmegy a köréből és távozása felszabadítást jelent 
szörnyű lidárcnyomás alól! Van eset, hogy egy-egy család Krisztust is 
akkor meri csak igazán keresni és csak akkor tudja meg is találni! Ugy-e 
beléreszketünk a gondolatra, hogy ez a lehetőség talán velünk kapcsolat
ban is fennállhat? Ugy-e fáj még csak kérdeznünk is, hogy nem vagyunk-e 
mi is útban, míg itt vagyunk, útjában annak, hogy mások Krisztusban 
megtalálhassák életüket? Mégis, ebből a szempontból, ennek a lehetőség
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nek a szempontjából feleljünk meg a kérdésre: „Megmaradni, vagy el
költözni, — melyik kívánatosabb ?“

És gondoljuk meg, hogy igazán felszabadult lélekkel akkor válthat
juk majd teljes alázatossággal, mégis boldog bizonyossággal, hogy a 
reánkbízottakra való tekintettel jobb a megmaradásunk, — ha személy 
szerint húsvétot értünk meg és az élő Krisztus teszi életünket áldássá 
mások számára. A húsvét ezért is szóljon lelkiismeretünkhöz! Húsvétkor 
ezért is örüljünk mélységes örömmel, hogy sok mulasztást pótolhatunk, 
sok hibát és bűnt jóvátehetünk még, mert él, akiben mindenre, minden 
jóra erőnk lehet (Fii. 4, 13)!

Budaker Oszkár.

Húsvét 2. ünnepe.

„Ha Krisztus fel nem támadott..
(I. Kor. 15 : 12—20.)

Ha valamit világosan akarunk látni és érteni, ellentétét is látnunk 
és értenünk kell. Az „igen11 jelentőségét akkor érezzük igazán, ha tisztá
ban vagyunk a ;,neml; következményeivel. A kenyér értékét az ismeri, aki 
megtapasztalta már a kenyértelenséget. Az otthont az értékeli, aki végig
szenvedte az otthontalanság keserveit. A sötét akkor sötét igazán, mikor 
már fényben járunk. A szenny akkor döbbent meg, mikor már tiszták 
vagyunk. A könny annak keserű, aki megízlelte már a boldogtalanságot 
is, s a boldogság édes ízét az érzi, aki járt a szenvedés mélységeiben is.

Ebben a húsvéti igében Pál apostol így érvel. Hogy a húsvéti ör
vendetes tény jelentőségét érzékeltesse, megmutatja egy elképzelt húsvét- 
nélküli világ borzalmait. Lássuk közelebbről ezt az érvelést.

Azt mondja az apostol, hogy Krisztus feltámadásán fordul meg az 
igphirdető élete. „Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi 
prédikálásunk. . .  sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek találtatunk, mivel
hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, 
akit nem támasztott fel.“ (14—15. v.) Igehirdetőnek lenni: kockázatos 
hivatás. Az igehirdető keze el nem vet egyetlen búzaszemet sem, ő csak 
Krisztus igéjét szórja. Nem gyógyít meg egyetlen beteget sem, csak az 
orvosok Orvosát ajánlgatja a beteg lelkeknek, Egyetlen; pörös ügyet el 
nem intéz, csak tanúskodik Isten és a sátán nagy pőrében. Nem tanít 
tudományt, csak beszél „együgyűen, balgán és botorán11 a keresztről. Ha 
Krisztus fel nem támadott, akkor az igehirdető élete elvesztegetett, hiába? 
való és hazug élet. Szívünkből szól és szívünkre beszél Luther, aki sorsát, 
ügyét, történelmi megítéltetését egyedül Krisztusra tette fel: „Ha Krisztus 
elbukott, én is vele bukom. Ha Krisztus kárhozatba ment, én is vele me
gyek." A mai igehirdető az apostolok és a reformátorok alázatos tanít
ványa s ilyenképpen nem mondhat mást: ha Krisztus elbukik, vele bukom. 
Jobb vele a nyomor, mint nélküle a jólét. Vele szívesebben járok a halát 
árnyékának völgyében, mint nélküle a boldogság verőfényében. — Ha 
Krisztus fel nem támadott, akkor mindennek vége. De mi hisszük, hogy 
feltámadott, él és uralkodik Hisszük, hogy élő Űr szolgái vagyunk.

Pál másik érve sz, hogy Krisztus feltámadásán alapul a gyülekezet 
hite. „Ha Krisztus fel nem támadott. . .  hiábavaló a ti hitetek.11 A kérész-
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lyén hit megmérhető az ünnepek mérlegén. Megmérheted: meddig terjed 
a keresztyénséged. Sok emberé megáll a karácsonynál. Valamilyen szeretet- 
keresztyénség, vagy szociális keresztyénség ez. Ma éppen olyan korban 
élünk, amikor ez látszik a legfontosabbnak, s vannak, akik ezen kíviii 
mindent korszerűtlennek, elavultnak és feleslegesnek tartanak a keresz- 
íyénségben. Egyetlen szóval sem mondjuk, hogy szeretetmunkára nincs 
szükség, de akinek csak eddig terjed a keresztyénsége, az méltatlanul 
viseli a „christiánus" nevet. — Sok ember keresztyénsége megáll a böjt
nél. Ezt a szenvedés keresztyénségének nevezhetnénk. Ezt élik a hősök, 
a mártírok, a gályarabok, mindazok, akik tudnak és mernek hitükért szen
vedést vállalni. Lehet, hogy mi is odakerülünk az elé a döntés elé: vállal
juk-e Krisztusért a szenvedést, vagy elindulunk, mint Péter a borzalmak 
Rómájából a via Appián? (Quo vadis?) Vannak olyan keresztyének, akik
nek a hite elér nagypéntekig. A kereszt tövében meglátják bűneiket és 
megtérnek. Nem is lehetsz keresztyén anélkül, hogy a kereszt tövében 
meg ne lásd magadat s meg ne lásd Isten szeretetét. A teljes keresztyén
i g  azonban mégis csak az, mely elér a mai napig: húsvétig. Valójában 
csak az keresztyén, aki hiszi, vallja és éli, hogy Jézus nemcsak a szeretet 
hirdetője és példaképe, nemcsak a fájdalmak férfia, nemcsak egy hatal
mas tragédia mindnyájunkat leleplező hőse, hanem feltámadott és élő 
Király. A teljes keresztyénség nemcsak szeretetgyakorlás, szenvedés-vállalás 
és megtérés, hanem ezekkel együtt, de ezeken felül a feltámadás remény
sége, az örökélet hite. Hite annak, hogy Krisztussal együtt mi is feltáma
dunk s élünk öalatta, az ő országában örök boldogságban, ártatlanságban 
és tisztaságban. Pál nagyon jól tudja: szeretet nélkül nincs keresztyénség, 
hiszen szeretet-adományokat gyűjt a jeruzsálemi szegény híveknek; tudja: 
el kell vállalni a szenvedést, hiszen az ő Krisztust-követő útja is tele van 
lánccal, kővel, ostorral, hajótöréssel; tudja: megtérés nélkül nincs keresz
tyénség, hiszen volt damaszkuszi útja, mégis azt írja: ha Krisztus fel nem 
támadott, ha nincs húsvéti hitetek, akkor egész keresztyénségetek hiába
való. Húsvétkor mérleg adatott a gyülekezetnek: megmérheti rajta a hitét.

Még egy érve van az apostolnak: Krisztus feltámadásától függ mind
nyájunk sorsa. „Ha Krisztus fel nem támadott. . .  még bűneitekben vagy
tok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek.'1 (17—-18. v.) Éghajr 
latunkat s ezzel együtt virágos rétjeinket, zöldelő erdeinket, arany búza- 
fengereinket, nektárt termő szőlőhegyeinket a Golf-áramnak köszönhetjük. 
Ha egy hatalmas földrajzi kataklizma elterelné partjainktól ezt a meleg 
áramlatot, jégsivataggá változnék Európa. — Vajjon gondoltunk-e arra, 
mi az oka, hogy mi evangélikus keresztyének valami derűs nyugalomban, 
reménységben, virágot és gyümölcsöt érlelő lelki légkörben élünk. Indiá
ban az anyák a Gangeszbe vetik gyermekeiket, hogy kiengeszteljék a 
haragvó Istent; a szerzetes Luther szöges korbáccsal s végnélküli imádsá
gokkal gyötri magát, hogy Isten kegyelmét biztosítsa. A mi életünk nyu
godt, sorsunk nem kétséges, s ennek egyetlen oka van: Krisztus meghalt 
bűneinkért s feltámadott megigazulásunkért! Ha ez nem így igaz, ha 
Krisztus el nem hozza számunkra az „élet áramát", akkor bűneinkben 
vagyunk, sorsunk az első halálon túl a második halál, a kárhozat, -— s 
temetőink kapujára felírhatjuk a pogány materializmus és reményvesz- 
tettség mondatát, mely régebben a berlini kommunista temető kapuján
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volt: „Macht hier (las Leben gut und schön, Kein Jenseit gibt’s, kém 
Wiedersehen.“ — Ámde Krisztus feltámadott — kiáltjuk az apostollal 
együtt —, s mi nem vagyunk bűneinkben, nekünk van reménységünk örök
életről és boldog viszontlátásról. Mögöttünk kielégítetlen vágyak, összetört 
remények, harcok diadal nélkül, előttünk a sír, — de a fekete háttérbői 
előlép Krisztus, arca mosolyog, s mint az első húsvét hajnalán az őt kereső 
asszonyokat, így üdvözöl minket: köszöntelek titeket, s ebben a mosolyban 
és köszöntésben az örökéíet fénytengere zuhan reánk.

Pál így foglalja össze érvelését: „Ha csak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.“ (19. v.> 
Ámde Krisztus feltámadott s így mi minden embernél boldogabbak va
gyunk, mert van értelme az életünknek és nincs félelme a halálunknak 
Ámen. Dr. Kékén András.

Húsvet utáni 1. vasárnap. Április 16.

Élő remény — diadalmas hit!
I. Péter 1, 3—9.

Harcoló keresztyéneknek írta Péter apostol ezen igéket. Olyanoknak, 
akiknek bizonyára volt békességük, de nem volt nyugodalmuk. Akiknek 
volt hol és kikért dolgozni és imádkozni, de nem volt, aki elismerte és 
értékelte volna a dolgozásukat és imádkozásukat. Csupa vész, veszedelem, 
üldözés és gúny várt reájuk a világ minden sarka felől. Hiszen pont 
ebben a levélben ezekről a keresztyénekről mondja Péter: „Mert a ti ellen
ségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyel
jen!" (1. Pét. 5, 8.) És: „Csudálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a 
kicsapongásnak ugyanabban az áradatában, szitkozódván!" (U. o. 4, 4.j 
De magának a felvett szakasznak is alaptónusában a harcnak, a küzde
lemnek, a „különféle próbáknak" a vérpezsdítő melódiája sistereg ,é>- 
zendül meg.

Mindennek ellenére csodálatosak azok a megállapításók, amelyeket 
Péter apostol teljes nyugodtsággal és határozott biztossággal meg mer 
állapítani ebben a kicsiny szakaszban is. Csak úgy sugárzik belőle az élet, 
a remény, a győzelem és hit!

Legéslegelőször Istent magasztalja, hogy áldott az Isten, aki az <5 
nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Aztán 
megmondja, hogy Isten ezen élő reménységet Jézus Krisztusnak halálból 
való feltámasztása által adta. De nem csak egy két napra, hétre, hónapra 
vagy évre. Nem. Isten ezt a reménységet olyan örökségre nézve adta, 
amely a mennyekben fenn van tartva a számunkra. Amely örökség, örök 
örökség! „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan!"

Ki tudna más ilyen örökséget adni?! Ki tudna más ilyen örökség 
felé vezetni?! És ki tudna más ilyen örökségre nézve „élő reménységet" 
adni?! — Egyedül az, aki feltámasztotta Krisztust a halálból!

De nem csak azért mondta Péter apostol „élőnek", ezt a remény
séget, mert ezt Isten Jézus feltámasztása által élőnek szánta, hanem 
— bizonyára — azért is, mert ez a reménység minden igaz keresztyénnek 
reménysége volt. Nem egyes,’hanem többes számban írja Péter: „Áldott
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az Isten, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő 
reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által."

Élő keresztyénség nem is létezhetett volna soha élő reménység 
nélkül!

A második, amely miatt szintén áldja Péter apostol Istent, az megint 
egy óriási nagy és szent kincs. És pedig egyáltalán nem azért, mert az 
csak egy vagy két vagy három embernek lehet a birtoka és tulajdona. 
Nem. Ellenkezőleg: mert az mindenkié lehet. Sőt Isten azt mindenkinek 
adni, juttatni, kincsévé tenni akarja! — Ez a kincs pedig a hit. Ez által 
őrzi az Isten hatalma a keresztyéneket. Ez az, ami újra meg újra próba- 
tűzbe, kísértések viharába, istentelenek célpontjába kerül, de — azt 
mondja Péter — becsesebb, sokkal becsesebb a veszendő, tűz által ki
próbált aranynál is!

Péter apostol mégsem csupán ebben a kincsben látja a keresztyénség 
erejét, életét és dicsőségét. Tudta ő jól, hogy az emberi hit, akárhányszor 
fogadja is: „Ha meg kell <s veled halnom, én meg nem tagadlak téged!" 
— magára hagyva előbb összetörné, mint egy magára hagyott pusztai 
nádszál. Ezért Istenre, Isten hatalmára, a mindenható Isten örökkévaló 
erejére épít. Ezt a hitet is arra építi rá. Nem csak azt mondja a hitről, 
hogy anélkül lehetetlen Istennek tetszeni! Sokkal többet: „Isten hatalma 
őriz hit által!" — Isten őrizője a világnak hit nélkül is. De érhberek közül 
megőrizni csak azokat tudja, akik benne hisznek.

Ez a keresztyénség második óriási erőforrása. Isten hatalmába vetett 
hittel él és éppen ezért minden harcban, minden kísértésben, minden 
próbatűzben diadalmasan vallja: hitünk, reménységünk, üdvösségünk a 
legjobb kezekben van!

S amikor Péter apostol mindezt leírja vágyakozó fohásszal esedezik 
istennél azért, hogy a keresztyének hite tisztességre és dicsőségre méltó
nak találtasson. És pedig nem azért könyörög, hogy e világ előtt; a 
Nérók, Diokleciánuszok és a többi ordító oroszlánok előtt! Nem. Hanem 
„a Jézus Krisztus megjelenésekor!"

Milyen csudálatos egy benneélés ez a reménységben, a hitben, hogy 
Jézus nem csak „feltámadott halottaiból, felment a mennybe", — hanem 
eleven Vallása annak is: hogy „onnan eljő ítélni élőket és holtakat!"

Mindezt megtetézi még Péter apostol azzal, hogy „Akit, noha nem 
láttok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne,  
kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek!"

Krisztus szeretetéből fakadt tehát a diadalmas hit. Diadalmas hitbői 
az élő reménység. És ezzel a hittel és reménységgel képesek voltak ők 
felfogni minden vihart, minden rohamot, minden kísértést! Ezért tudott 
a mindig harcoló egyház mindenkor diadalmas egyház is lenni.

Mi pedig egy óriási nagy világégésnek a szemtanúi, akik nemcsak 
Rómának az ismételt bombázásáról és égéséről, hanem kibeszélhetetlenü! 
sok város, falu és ország égéséről és pusztulásáról tudunk és akik elrémitő 
történeteket hallunk arról, hogy az ördög, mint ordító oroszlán hogy 
kísérli a hitet, a reményt s rajta keresztül Krisztus minden népét felfalni 
és elpusztítani, mit mondjunk mindezekre?

Valljuk meg, hogy a mi hitünk is csak Isten hatalma által állhatja 
meg a harcot! Hitünk csak Isten ereje által lehet diadalmas!
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Valljuk meg' azt is, hogy élő reménységünk az örök örökségbe, az 
üdvösségbe, sőt az e világi szebb jövőbe is, csak a feltámadott Krisztus 
által lehetséges!

Könyörögjünk tehát: hogy növeljed, Uram, a mi hitünket!
És azért: hogy tartsd meg, Uram, az élő reménységünket!

Tóth János.

Húsvét utáni 2. vasárnap. Április 23.

Keres a Pásztor.
Luk. 15, 3—10. — Énekek: 418, 321.

Ezt a vasárnapot a reformáció hazájában pásztor-vasárnapnak neve
zik. A jó pásztor vasárnapján hadd hirdessek néktek nagy örömöt: Keres 
a Pásztori

1. Keres a Pásztor! Ez az üzenet mindenekelőtt Krisztusnak irántunk 
való nagy szeretetéről beszél. Igazán keresni csak a szeretet tud!

Micsoda szeretet lobog ennek a példázatbeli embernek a szemében! 
Keresi elveszett bárányát. Mekkora szeretet lobog a példázatbeli asszony 
szemében, ki keresi elgurult drakhmáját! így csak azok tudnak keresni, 
kik nagyon szeretik azt, aki vagy ami elveszett.

Mostanában igen sok eltűnt katona után kutatnak az emberek. 
Micsoda megható szeretettel tudják őket keresni! Újságokon keresztül, 
hol megadják az utolsó tábori-posta számot és tartózkodási helyet, kér
dezik az olvasó-tábort: Ki tud róla? Időt és pénzt nem kímélve utazgatnak 
hosszú kilométereket egy-egy visszatért volt bajtárshoz, hogy megkér
dezzék tőle: Tudsz-e valamit a fiamról? Hol láttad utoljára? Vájjon merre 
lehet? Így csak a szeretet tud keresni!

Testvér, ragyogjon fel a szemed, a jó pásztor vasárnapján nagy 
örömöt hirdetek Néked: Ezzel a szeretettel keres Téged is a te Megváltód. 
Mint ez az ember a századik bárányt, ez az asszony a tizedik drakhmát, 
mint könnyes szemű szülő eltűnt katona fiát, úgy keres Téged Jézus 
Krisztus. Eltűnésed szomorú hírét Ö is leközöltette abban a szent könyv- 
ben, melyből mai szent igénk való, hogy igehirdetők felmenjenek vele a 
szószékre és elmondják a kereső Krisztus örök üzenetét: „Azért jött az 
embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.“ (Luk. 19, 20.)

2. Keres a Pásztor! Ez az üzenet Isten fájdalmáról és a bűnös ember 
elveszett voltáról is beszél. Igazán keresni csak az tud, kinek fáj, hogy 
valaki vagy valami elveszett.

Az Ószövetség épületét meg-megremegteti a kereső Isten fájdalmas 
hangja. Ádám, hol vagy? Hol van Ábel, a te atyádfia? A kereső Isten 
fájdalomtól remegő hangja! Ésaiás próféta megtisztított ajkán is felsírt 
a népét kereső Isten bú9komor hangja: „Az ökör ismeri gazdáját, és a 
szamár az ő urának jászlát; Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel 
reá. ' (Ésaiás 1, 3.)

Az Újszövetség lapjain meg végigzúg a kereső krisztus fájdalma. 
Itt van ez a inai evangélium! Mennyi vád és mennyi szomorúság! Mennyi 
szomorúsággal rajzolhatta meg Krisztus ennek a báránynak és drakhmá- 
nak a képét. Nem mesét mond, a mi életünk történetét mondja el. Övéi 
voltunk, nyájához tartoztunk, a szent keresztségben ránksütötte az isten
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fiúsán szent bélyegét, mégis hányszor eltévedtünk és tévelygőnk. Elve
szett juhok és elgurult drakhmák voltunk és vagyunk.

Ott van Krisztus fájdalma népe keményszívűsége miatt. „Jeruzsálem, 
Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hoz
zád küldettek, hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miképen a 
tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.1' (Mt. 23, 37.)

Istennek mindig azok az emberek okozhatják a legnagyobb fájdal
mat, kik nem is olyan régen még az övéi voltak, de ma már nem talál
hatók az ő  nyájában és táborában. Kik nem is olyan régen még lobogó 
lángok volták az Egyház oltárán, de ma már'kialudt vagy kialvó mécse
sek; kik valamikor az igét hallgatók táborában voltak, de ma már az 
igekerülök körében élnek; kik valamikor imádság szárnyain szárnyaló 
sasok voltak, de ma már elnémult harangok.

Ki ne találná meg ebben a bibliai szentleckében saját fényképét? 
Ki ne erezné, hogy az ő önvallomását énekeltük az imént; Eltévedtem, 
mint juh, eltévedtem, mint juh a bűnösök útjára . ..

Mennyi bűn a szív mélyén! Micsoda szakadék köztem és Krisztus 
között! Más vagyok vasárnap és más hétköznap; más az, amit mutatok 
és más ami tényleg vagyok. Életem nem áll aranyfedezetként szavaim 
mögött. Jobban tetszik a szabad kalandozás, mint a hűséges megmaradás. 
Nem akarok megtérni, mert húz és csábít a széles út. Elveszett juh, elgu
rult drakhma, mennyi fájdalmat okozhatok én az engem kereső Istennek 
és Krisztusnak!

Testvér, süsd le szemedet és tarts bűnbánatot, mikor a jó pásztor 
vasárnapján felcsendül az örömhír: Keres a Pásztor, aki nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.

3. Keres a Pásztor mígnem megtalál! Ez az üzenet a kereső Krisztus 
türelmének és kegyelmének nagyságáról beszél.

Mígnem megtalál! Igazán keresni csak azok tudnak, kikben nagy a 
türelem és kitartás.

Emberek addig szoktak keresni és várni, míg végleg el nem fogy 
türelmük, reménységük és megbocsájíó-készségük.

Ha nem jön azonnal válasz az eltűnt katonát kereső hirdetésünkre, 
sírva lemondunk róla. Határidőt szabunk a tékozló fiúnak: ha eddig a 
napig haza nem jön, többé ne is jöjjön. Megszűnt gyermekünk lenni, át 
nem lépheti már az atyai ház küszöbét, kitagadjuk. Ha Isten nem válaszol 
azonnal imádságomra, nem keresem többé atyai szivét.

Isten kereső türelmének és kegyelmének nincsen határa. Addig keres, 
míg meg nem talál.

Testvér, rendülj meg ettől a gondolattól, hogy nem tudsz kikerülni 
a téged kereső Isten kegyelmének fényszórójából. Végigpásztázza napjai
dat és éveidét. Jóságosán és keményen belenyúl majd életedbe, igéjével 
üldözni fog templomon kívül is, —? mígnem megtalál.

Testvér, csillanjon fel szemed az örömhírtől, még halálod órájában 
is keresni fog. Lehetsz lator, ki csak halála órájában kapitulál Krisztus 
előtt. A kereső pásztor kegyelmének és hosszútűrésének nincsen határa.

4. Keres a Pásztor! Ez az üzenet egy emberi lélek nagy értékéről is 
beszél. Krisztus egyetlen emberi lelket az egész világnál értékesebbnek
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tart. „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
de az ő lelkében kárt vall.'1 (Mt. 16, 26.)

Igazán keresni csak azok tudnak, kik valami nagy értéket veszítettek 
el! Kicsinységek elvesztésén legfeljebb bosszankodunk, de előbb-utóbb 
napirendre térünk felette. De egy gyermek eltűnését beolvassák a rádióba, 
elveszett ékszerek megtalálójának jutalomdíjat tűznek ki.

Micsoda értéket jelenthet Istennek az ember, hogy ezer meg ezer 
igehirdetőt küld fel szószékekre, akik aztán a kereső Isten hangszórójává 
lesznek, mikor felcsendül ajkukon az evangélium hívogató szava: Elvesz
tél, kereslek, jer vissza, térj meg!

Micsoda értéket jelenthet Krisztus előtt minden ember, hogy kórház 
és árvaházba, frontra és fegyházba is elküldi kereső szolgáit, hogy meg
keressék a beteg, árva, sebesült vagy bukott ember lelkét! Isten előtt 
érték á beteg, ki a társadalomnak talán nem lesz már munkás tagja; 
érték az árva gyermek és az elvérző katona, ki már nem foghatja meg 
keményen a fegyvert és érték a fegyenc, kit a társadalom kiközösített 
köréből.

Micsoda értéket jelenthet Isten szemében az ember, hogy egyszülött 
Fiát keresztre adta érte. Krisztus keresztje és a róla szóló örömhír isten
nek szent fényszórója a bűn éjszakájában, amely minden embernek meg
világítja az utat hazafelé. És ha csak egyetlen ember hazatalál ezen r. 
úton, „örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember 
megtérésén."

5. A mai vasárnap ősrégi evangéliumában azt mondja az Úr: „Ismer
nek az enyéim." Húsvét után jár már az egyházi év óramutatója. A kereszt 
alatt áiltunk, a húsvéti üres sir szélén is megálltunk. Valóban ismernünk 
kellene már lelkünk Főpásztorát, de nem mindenki ismeri.

Egyszer nagy társaság volt együtt egy magánháznál, köztük egy 
híres szavalóművész és egy öreg lelkész. A társaság egyhangú kívánságára 
a szavalóművésznek el kellett mondani valamit, hogy .megcsodálják művé
szetét. A jelenlevő öreg lelkész a 23. zsoltár elmondását kérte. A művész 
csak azzal a feltétellel vállalkozott rá, hogy utána az öreg lelkész is el
mondja a zsoltárt. Általános csendben elkezdte a művész „Az Ür az én 
pásztorom. . . “ és elmondta, ahogyan igazán csak szavalóművész tudja 
elmondani. Az utolsó versnél tombolva ünnepelték. Most a lelkészen volt 
a sor. Minden páthosz nélkül, a bizonyságtevés meleg hangján ő is el
mondta a zsoltárt. Utána nem tapsolt senki, de néhány jelenlevőnek sze
mében könny csillogott. Erre odalépett a művész az öreg paphoz és meg
jegyezte: Én ugyan joggal állítom, hogy ismerem a zsoltárt, de Ön ismeri 
a pásztort!

A jó pásztor vasárnapján hadd kérdezzem meg Tőled befejezésük 
Tudtál-e már valaha úgy bizonyságot tenni Krisztusról, hogy utána könny 
csillogott egy ember szemében?! Bizonyságot tenni szóval és élettel, hogy 
azok nyomán egy elveszett bárány visszatalált lelke Főpásztorához? 
Amikor az egyházi év óramutatója már Miserikordias Domini vasárnapja 
felett jár, hadd kérdezzem meg Tőled befejezésül; Testvér, ismered-e 
a Pásztort?! Ámen.

Weltler Rezső-
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Húsvét utáni 3. vasárnap. Április 30.

Senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket.
I. Péter 4, 12—14. — Énekszám: 18, 263.

A húsvéti ünnepek már régen elmúltak. De az evangélium még a fü
lünkbe cseng: Krisztus föltámadott! Azt hirdette nékünk ez az örvendetes 
üzenet, hogy hiába hengerítették Jézus sziklasírjára a nagy követ, koporsó
nál és sírnál erősebb volt az Isten hatalma. Ő az eltiport igazságot föl
magasztalta. Húsvét reggelén boldogan énekeltük: Halál hol vagyon hatal
mad, koporsó hol a te fullánkod?

A húsvéti ünnepek elmúltak. De mi lett a mi örömünkkel? Teijes, 
igaz öröm volt-e az? Megmaradt-e? Olyan-e, amiről az Ür beszélt tanít
ványainak, hogy azt tőlük senki el nem veheti? Vagy csupán hervadó 
virág, melyet a tavaszi fagy, vagy a nap forró tüze gyorsan leperzselt? 
A szomorúság, a szenvedés összetörhette-e annyira a szívünket, hogy vége 
az örömünknek s búsan mondogatjuk: Hiába hallottam örömhírt, nincsen 
hitem s oda lett az örömöm.

Az embertől nemcsak a földi javakat vehetik el, hanem a békességét 
és örömét is elrabolhatják. Sokszor az üdvösségére törnek. Nem ringathat
juk magunkat abban a hiedelemben, hogy boldog birtokosok vagyunk, hogy 
végérvényesen megszerezhetjük magunknak földi és mennyei boldogsá
gunkat. Napról-napra harcolnunk kell érte. Meg kell ismernünk a szomorú
ságot, a szenvedést és harcolnunk kell a bűn ellen, hogy megértsük az Ür 
biztatását és örvendezni tudjunk, mikor így szól hozzánk: Boldogok lesz
tek, mikor titeket az emberek gyűlölnek és szidalmaznak, boldogok ti, 
kik most sírtok, mert nevetni fogtok. (Luk. 6, 21.) Igaza van annak az 
egyházatyának, aki azt mondotta: Az evangélium szenvedés nélkül a meny- 
nyekben van, a földön az evangéliumba beletartozik a szenvedés is, szen
vedés nélkül evangélium pedig csak a pokolban van..

Az apostol szentigénkben elmondja, hogy honnan érhetik a Krisztus 
követőit olyan támadások, melyek az aggodalom, a nyomorúság mélysé
gébe taszíthatják őket. De ráutal arra is, hogy a Krisztus híveinek osztály
részük lehet abban az örömben, amit nem vehet el tőlük senki sem.

1.
Mi a helyesebb eljárás? Őszintén megmondani a valót, vagy szépít- 

getéssel örökösen mellébeszélni a dolgoknak. Izrael hamis prófétái akkor 
is azt mondották, hogy béke, béke, amikor pedig nem volt béke. Az igazi 
próféták azonban a valóságot mondották meg, és szenvedésről, fogságról 
is mertek prédikálni. Mikor Üdvözítőnk kiküldte tanítványait, tudomásukra 
adta nékik: Íme én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. 
Törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak. 
Szentigéink pedig arról szölanak, hogy Krisztus nevéért gyalázzák a híve
ket. A legérzékenyebb pontján sebzik meg azt, akit gyaláznak. Mit érez 
az, akinek a családját, a nemzetét, a hitét gyalázzák? Milyen fájdalmat 
jelenthetett a keresztyénekre, mikor őket a Krisztus nevéért gyalázták? 
A keresztet a gyalázat fájának csúfolták, a hívek számára az a megváltást, 
az üdvösséget jelentette. Mennyi gyalázatot kellett elszenvedniök az apos
toloknak és a vértanúknak! A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt
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jön idő aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy istenitiszteletet cselek
szik. Ján. 16, 1.

Krisztus követőire azonban még nagyobb megpróbáltatások is vára
koznak.

Szentigéink rémületes dologról beszélnek s azt tűzhöz hasonlítják. 
Nem kell azt sokat magyarázni, hogy a tűz erejének milyen pusztító 
hatása van és milyen rémületet okozhat annak a híre, ha az ellenség 
tűzzel-vassal mindent elpusztít. Nem kell múlt évszázadok történetéből 
példákat felsorolni, mikor az ellenség gyűlölete városokat, országokat 
perzselt fel. A gyújtó, robbanó bombák ezrei olyan pusztításokat végeznek, 
melyek megszégyenítik a múltat.

Mindennél azonban a gyűlölet rémületesebb, a mi ennek a gonosz
ságnak az indítóoka. Mintha nem is emberek, népek és nemzetek küzde- 
nének egymással, hanem az élet sötétségének világbírói és a gonoszság 
lelkei. A Jelenések könyve fenevadjáé lett az uralom a földön. Olyan 
időkben élünk, hogy a rossznak, a gonosznak, az istentelenségnek ki kell 
tombolnia magát. Mintha az történnék, amit Jézus mondott a szablyákkal 
és a fustélyokkal reá támadókra: De ez a ti órátok és a sötétségnek a 
hatalma. Luk. 22, 52. A világosság és a sötétség közt van a küzdelem, 
nem a földi, hanem földalatti és földfeletti hatalmak vesznek részt a harc
ban. A történelem fordulóponthoz jutott. Az aggodalom hullámai szinte 
elborítanak. Hol van Jézus? Hát csakugyan adott Ö híveinek, adhat nekünk 
is olyan örömet, amit senki sem vehet el tőlünk?

ÍI.
Amikor az apostol reámutatott és őszintén feltárta azt, hogy a Krisztus 

követőinek mennyi nyomorúság, aggodalom és szenvedés juthat és jutott 
is osztályrészül, nem vigasztalhatta híveit olyan örömmel, amit e világ 
adhat nekik, hanem olyan öröm felé kellett irányítani a figyelmüket, amit 
senki sem vehet el tőlük, ami az övéké marad. Az igazi, maradandó öröm
nek ára és föltétele van. Ha részünk van a Krisztus szenvedésében s a 
Krisztus nevéért gyaláznak minket, akkor olyan örömünk lesz, amit senki 
nem tud elrabolni tőlünk.

Azt szokták mondani a Krisztus szenvedéseiről, hogy azok nagyok 
voltak. Valóban testileg és lelkileg nagy szenvedéseken ment keresztül a 
mi Megváltónk. De Jézus szenvedésének a lényege, hogy Ö ártatlanul 
szenvedett. Krisztus ártatlan bárány, Ki érettünk meghaltál, — mondja 
egyik szép egyházi énekünk. A világ Krisztus előtt nem tudta azt, hogy 
lehet ártatlanul, zúgolódás nélkül, Isten akaratán megnyugodva is szen
vedni. A szenvedés elől menekült a Krisztus előtti világ. A tanítványok 
is ebben a gondolatkörben éltek és nem értették meg Jézus beszédét, mikor 
Ő szenvedéseit jövendölte meg. Sőt Péter feddeni kezdte az Urat és így 
szólt hozzá: Ilyen dolog nem eshetik meg veled. Csak később ismerhették 
meg azt az igazságot, hogy az ember Fiának szenvednie kellett s úgy 
menni be az ő Atyjának a dicsőségébe. S amikor megismerték az igazságot, 
hogy nekik adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjenek 
ö  benne, hanem, hogy szenvedjenek is Ö érette (Filip. 1, 19.), akkor semmi 
szenvedés nem tudta megsemmisíteni az apostolok örömét. Sőt dicsőségnek 
tartották a Krisztusnak a hívei, hogy abban részük lehetett, ami Uroknak 
osztályrészül jutott. Lépten-nyomon olvassuk á Szentírásban: A tanítvá
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nyok örömmei mennének el a tanács elől, hogy méltóknak tétettek arra. 
hogy az Úr nevéért gyalázattal illettessenek. Ap. Csel. 5, 41. A Jézus szen
vedéseiben való részvétel annyit jelent, mint bizonyságot tenni mellette 
szóval és hittel, de ha kell, életünk feláldozásával is.

Azt az örömet pedig, ami ilyen bizonyságtételből fakad, ki vehetné 
el tőlünk?

De szentigénk nemcsak a szenvedés jelentőségét emeli ki a maradandó 
örömmel kapcsolatban, hanem bátorítanak'és erősítenek is: Ha rémületei 
dolgok történnének veletek, ne rémüljetek meg, gz csak próbáltatás végett 
történt. Az aranyat a tűz próbálja meg, hogy kiváljék a salak belőle. 
A fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keser
vesnek, de azután iz igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak,, 
akik általa gyakoroltatnak. Zsid. 12, 11. A próbatétel nem tart örökké. 
Jézus ezzel vigasztalja tanítványait: Bizony ti sírtok és jajgattok, de a ti 
szomorúságtok örömre fordul. Egy kevés idő és nem láttok engem és 
ismét egy kevés idő és megláttok majd engem. Ján. 16, 19.

Akármilyen rémületes és rettenetes dolog történjék velünk, ne feled
jük el, hogy az Isten akkor is szeret, mikor büntet s minden csak próbál
tatás végett történt velünk. *

Isten a szenvedésben, a kísértésekben követeit küldi hozzánk. Azért 
örömnek tartsuk a megpróbáltatást, sőt dicsekedjünk a háborúságokban, 
tudva azt, hogy a háborúság békességes tűrést hoz, a békességes tűrés 
pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig 
nem szégyenít meg.

A Szentírás boldog embernek nevezi azt, aki a szenvedések közt, a 
kísértések közt kitartott és azt mondja, hogy minekutána megpróbáltatott, 
elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek. A szent
lecke pedig azt hirdeti, hogy akik a Krisztus szenvedésében résztvettek és 
örültek, azok az Ő dicsőségének megjelenésekor vígadozva örvendezhetnek.

Jubiláte, örvendezzetek, ujjongjatok, ezt jelenti a , mai vasárnapnak 
a neve. Azért az örvendezés vasárnapján az öröm hangjai vannak az igazak 
sátorában. Boldogan valljuk, hogy nem e világtól kaptuk az örömet, hanem 
az Úrtól, ő  a mi szomorúságunkat örömre fordítja s azért kicsoda sza- 
kaszthat el bennünket az Isten szerelmétől, mely megjelent a Jézus Krisz
tusban? Ámen.  Lic. Fizély Ödön.

Bölcsőtől a koporsóig.
Urvacsorai .beszéd.

Alapige: 130. Zsoltár.
Emberi életünk legmélyebb, legfenyegetőbb szakadéka: a bűn szaka- 

déka. Nincsen ennél veszedelmesebb, halálosabb mélység. Aki őszintén és 
igazán ráébred bűneire, az alatt egyszerre megnyílik ez a mélységes sza
kadék és erőt vesz rajta a halálfélelem. Remegés szállja meg szívét, mert 
a bűntudattal együtt annak is tudatára ébred, hogy úgy, ahogy van, bűnei
nek mélységében, elveszett és elkárhozott ember. Akinek őszinte bűn
tudata van, az úgy érzi magát, mint a 88. Zsoltár írója, aki így kesereg: 
„A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik koporsóban:
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i'eküsznek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezed
től. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé.“ Igen, erre 
a sorsra jut az, akit a bűn, a Sátán elszakít az Isten kezétől. Mélységbe, 
szakadékba: a kárhozat szakadékába zuhan az élete. Még jó, ha felocsúdik 
és meglátja fenyegető, veszendő helyzetét. Ha Isten kegyelméből bűntudatra 
ébredve kitör szívéből a kétségbeesett, szabadításért könyörgő kiáltás: 
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szó
mat

Szükséges, hogy bennetek is meglegyen a bűnei tudatára ébredt 
léleknek ez a remegése. Kell, hogy a ti szívetek mélységéből is felszakad
jon, ez a fájdalmas, beismerő, könyörgő kiáltás. Nektek is világosan lát
notok kell, amit a zsoltáríró olyan világosan meglátott ebben a minden 
mentegetőzésről lemondó kérdésben: „Ha a bűnöket számontartod Uram, 
Uram kicsoda maradhat meg?!'4 Nincs semmi lehetőség a mentegetőzésre! 
Senki sem maradhat meg! Mindenki kárhozatra méltó! Nincs hát semmi 
értelme a kibúvók keresésének, bűneid, szépítgetésének. Egyetlen út van 
csak nyitva: a kegyelem útja.

Íme a zsoltáriró is ezen az úton reméli megmaradását. Emlékezik 
Isten ígéretére, amely a bűnbánó, megtérő bűnösnek bocsánatot biztosít. 
Ezért hangsúlyozza ki az igében: „...b ízom  az ő ígéretében.44 Ezért biz-' 
tatja bűn útjain tévelygő, Istentől elszakadt népét: „Bízzál Izráel az Úr
ban, mert az Urnái van a kegyelem és bőséges nála a szabadítás!4í Ezért 
szól; ma az én gyarló emberi ajkamon is az ige biztatása: Bízzál a mély
ségből kiáltó, bűnbánó Testvérem, az Úrban! Bízzál igaz, őszinte gyermeki 
bizakodással, hiszen tefeléd már a golgothai kereszt int s rajta, van a te 
Megváltó Urad, bátorító, szent biztatással: „ . . .a z  Úrnál van a kegyelem1 
és bőséges nála a szabadítás!44 ,

Ebben a te Megváltódban teljesedett be Istennek minden ígérete. Nem 
kell tehát bűneid szakadékéban- magadra hagyottan elveszned. Nem kell 
bűneid miatt elkárhoznod! Ha az Úrhoz kiáltasz igaz hittel, alázatos, semmit 
nem követelő reáhagyatkozással, akkor itt, az Úr szent vacsorájában átéled 
a legnagyobb örömöt: a szabadulás örömét. Akkor nem lesz üres szó, 
hanem éltető, felemelő valóság, amit a felolvasott ige utolsó verse olyan 
megingathatatlan határozottsággal állít: „Meg is szabadítja a Izráelt minden 
ő bűnéből!44 Feleld rá bűnbánó s megjobbuini vágyó bűnös szíved bizako
dásával: „Tudom Uram, hogy a Krisztusért engem is megszabadítasz minden 
bűnömből. Örök hálám legyen Tied érte!-4 Ámen. Kiss György.

K atedrán.
Jézus halála.

Mintatanítás a népiskola IV. osztályában.
I. Előkészítés.

Ének: Jézus szenvedésedről . . .
Imádság: Mi Atyánk ...
a) Feleltetés, kapcsoló ismétlés. Mi történt a Getsernáné-kertben? 

Mondd el a főpap előtt történteket! Mit tudsz Péter tagadásáról? Mi tör
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tént az áruló Júdással? Miért vitték Jézust Pilátus elé? Pilátus előtt mi 
történt? —• A vádak. Pilátus menti Jézust. — Hogyan viselkedett a nép? 
Jézust megostorozták! A nép „feszítsd meg“-et kiált. Pilátus kezét mossa 
és átadja Jézust a katonáknak, hogy megfeszítsék.

b) Áthajlás. Mi történt ez után? Miért kellett Jézusnak meghalnia?
— Pilátus gyenge volt. — Az emberek kegyetlenek voltak.

c) Célkitűzés. Ma Jézus keresztrefeszítéséről tanulunk és arról, hogy 
miért kellett Néki ilyen kínos halált szenvednie?

II. Tárgyalás.
A) A  történet elmondása a biblia nyelvezetével, a tankönyv szöve

géhez alkalmazkodva.
B) Rövid számonkérés. A tanulók elmondják, amit megjegyeztek az 

egyszeri elmondásból.
C) A történet részletes megbeszélése.
1. Milyen napra virradt Jeruzsálem? — Péntek. — Ez a nap Jézus 

megfeszítésének a napja. Mi nagypénteknek nevezzük. Hova kísérik Jézust?
— A Golgota hegyére. — Koponyák hegye. Ezt jelenti magyarul. Miért 
ez vájjon a neve? (—) Jézust oda vitték megfeszíteni, ahol a legnagyobb 
gonosztevőket szokták kivégezni!

2. Képet szemléltetek: Jézus a kereszt alatt. Számonvészem a szemlélet 
eredményeit. — Itt megy Jézus a Golgotára. — Maga viszi a keresztet. — 
összeroskad alatta. Miért lehet nehéz a kereszt? — Nagy. — Nehéz fából 
van. —• A kereszttel Jézus a mi bűneiket hordozza. Ezért súlyos. Rajta at 
egész világ bűneinek minden terhe. — Nehéz-e a bűnt hordozni? (—> 
Gondolj egy olyan bűnödre, amely miatt nem mertél édesanyád szeme elé 
kerülni! — Nehéz volt hordozni? (—) A te bűnöd is nyomja Jézus vállait.
— Fáj-e ez neked?

3. Hallottátok, hogy valaki segített Jézusnak. — Circnei Simon. 
A katonák kényszerítették erre, mikor Jézus a kereszt alatt összeroskadt. 
Segítenél-e te Jézusnak? (—) Ha fáj nekünk Jézus szenvedése és a magunk 
bűne, ha Krisztusért szenvedést, üldöztetést, megaláztatást viselünk el, 
akkor vele együtt hordozzuk a keresztet. (1-2 mondatban utalás az evan- 
géliomi hit követőinek üldözésére, mártírokra, gályarabokra.)

4. Sírnak a Jeruzsálemi asszonyok. Jézus megmondja nékik, kit kell 
siratniok. (—) Miért mondja ezt Jézus? Az asszonyok Jézust siratják, 
a szenvedőt sajnálják. Jézus, a jövendőre gondol. Ismeri, tudja Jeruzsálem 
bűneit. Nem fogadta be Öt, sőt feszítsd meg-et kiáltott reá, a Megváltóra. 
Jézus látja már Jeruzsálem pusztulását, a szétszórt, Megváltó nélkül 
tévelygő zsidó népet. Ezért mondja: sirassátok magatokat, gyermekeite
ket, sirassátok bűneiteket! — Nemcsak a zsidó nép gyűjtött eleven szenet 
a maga fejére! Mi is vesztünkbe rohanunk, ha elfordulunk Krisztustól!

5. Megfeszítették Jézust. (Kép szemléltetése.) Két gonosztevőt is 
Vele egy időben feszítenek keresztre. Milyen nagy megalázás! — Bűnt 
nem követett el, ártatlanul szenved, mégis gonosztevőkkel egy sorba he
lyezik. — Iszonyú gyötrelem. Mi még az igazságos büntetés alól is igyek
szünk kibújni. — Tiltakozunk, ha igazságtalanság történik velünk. .•— Azt 
meg kibírhatatlannak tartanánk, hogy más helyett mi kapjuk a büntetést, 
a megalázást. — Pedig Jézus ezt tette értünk. Szenvedéseinket magara 
vette.
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6. Jézus keresztfájára feliratot szögeztet Pilátus. Mi volt a felirat? — 
(1NRI). Latin nyelvű mondat szavainak kezdőbetűi. Pilátus a latin nyelvet 
beszélő római birodalom helytartója volt Jeruzsálemben. Mit jelent ma
gyarul ez a mondat? (•—) Igazat írt-e Pilátus? (—) Igen, Jézus király volt, és 
király ma is. Nemcsak a zsidók királya. Isten országának királya. Mit is 
mondott Pilátusnak, mikor e felől kérdezte? (—) Mit mond az apostoli 
hitvallás II. hitágazata erről? ( . ..  ül Istennek jobbján...). Hogyan magya
rázza ezt Luther? ( . ..  él és uralkodik mindörökké ...). Királyunk-e nekünk 
Krisztus? (—) Királyod-e neked Krisztus? (—) Mikor mondhatjuk, hogy 
valóban királyunk Krisztus? (—)

7. Gúnyolják, szidalmazzák Jézust a nép és a főemberek. Mit is 
mondtak? (—) Miért mondják ezeket? Jézus szavait ferdítik el, csoda
tetteit magyarázzák félre. —• Miért nem tesz csodát Jézus? (—) Tudna-e 
csodát tenni? (—•) Tett már sokszor csodát. Mikor, miért tette ezeket? 
(Embereken segített. Megmutatta isténi hatalmát. Isten dicsőségére tette 
ezeket.) Magáért nem tett csodát sohasem. De nem tesz csodát azért 
sem, mert nem állítja meg az üdvösség útját. Nem lenne teljes a váltság, 
ha csak szenved, de meg nem hal. Ezt így akarja az Atya. Jézus pedig 
engedelmes.

8. Jézus imádkozik ellenségeiért. Ki emlékszik erre az imádságra? (—) 
Miért teszi ezt Jézus? (—) Azt tanította: „Szeressétek ellenségeiteket!1' 
Ö nemcsak tanított, hanem amit mondott, arra példát is mutatott. Máskor 
is megmutatta már ezt? (—) Ugyanezt teszi a legnehezebb órájában is!

9. A gonosztevők közül is szidalmazza az egyik. Mit mondott? (—-) 
Még a halál kapujában sem tér meg. A másik az utolsó percben a bűn
bánat és megtérés útjára lép. Hogyan feddi meg társát? (—) Mit szól Jézus 
felé fordulva? (—) Hogyan fogadja Jézus a megtérő bűnöst? (—) Ez a 
bűnös csak most ismerte meg Jézust. Most lett általa Isten gyermeke. 
Mi megkeresztelésünk óta Isten gyermekei vágyunk; keresztyének akkor 
leszünk igazán, ha naponként tartunk bűnbánatot. (Luther esti imádsága.)

10. Jézus gondoskodik anyjáról. Hogyan gondoskodik Jézus az ö  
anyjáról? (—) A legkedvesebb tanítványára bízza! Ismételjük a szavakat, 
melyeket Jézus Máriának és Jánosnak mondott! — Jézus szerette anyját. 
Máriát nekünk is tisztelnünk kell. Tisztelettel ejtsük ki nevét és soha -se 
vegyük káromló szóval ajkunkra, mint azt sokan teszik!

11. Az utolsó percek következnek. Sötétség borult a földre. Elhomá
lyosodott a nap. A mindenség is azt mutatja, hogy rendkívüli dolog tör
ténik. Jézus felkiált. (Én Istenem ...)  Elhagyta Jézust Isten? (—) Akkor 
miért mondja? (Szenved, úgy érzi.) Bűneinkért. „Én vagyok oka e nagy 
szenvedésnek!11 Üjbói szól: „Szomjuhozom.11 Mit adnak Néki? (—) Milyen 
ízű az ecet? (—) Ez is jelképe a szenvedésnek. A legnagyobbat most 
mondja ki az Ür: „Elvégeztetett.“  Mit jelent ez a szó? (—) Annál sokkal 
többet. Elvégeztetett a megváltás munkája. Ezért lett Isten fia emberré. 
Ezért jött a földre. Ezért vett fel szolgai formát. — Utolsó szavaira 
ki emlékszik? (Atyám a Te kezedbe...) Ott van legjobb helyen! Mi is 
odahelyezzük minden nap reggeli- és esti imádságunkban testünket, lel
künket! ...„m ert én magamat, testemet, telkemet és mindenemet a Te 
kezedbe ajánlom11. . .  (Luther imádsága.) Ezt mondjuk csak, vagy érezzük.
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is? — Jézus többet nem szól. Lehajtja fejét és kibocsátja lelkét. „Meghalt, 
meghalt az Ür Jézus értünk. Porba, porba hulljon a mi térdünk!“

12. A dárda Jézus testében. Miért döfi bele a római katona? (—) 
Belehasít-é a mi lelkűnkbe a fájdalom tőre, mikor Jézus halálára gon
dolunk?

13. Üjabb jel: földrengés rázza meg a világot. A jelet Isten adja. 
Megérti a római katona: „Bizony ez Isten fia volt!“ Tagadták a farizeu
sok, írástudók. Nem vette tudomásul a jeruzsálemi nép. Tiltakozott ellene 
a főpap. Nem hitte Pilátus. Egy pogány római katona bizonyságot tett róla:

D) A táblai vázlat alapján elmondatom a történetet összefüggően.

» III. Elmélyítés.

Jézus halála pénteki napon történt. Nagypénteket ünnepeljük ennek 
emlékére. Nekünk evangélikusoknak ez a legnagyobb ünnepünk.

Nagypéntek szomorú ünnep: Jézus halálának ünnepe. Szomorú ünnep: 
bűneink rettenetes voltára emlékeztet.

Isten ígéretének beteljesedése nagypéntek! „Úgy szerette Isten . a 
világot, hogy egyszülött fiát adta érte4. . .  mondja János evangélista. 
Az Ür már Jeremiás által megígérte ezt: „Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden hívtalak téged, enyém vagy!" (Ezsaiás 43, 1.)

Fájdalmas ünnep nagypéntek, de mégis az öröm ünnepe, a meg
szabadulás ünnepe. Ha Krisztus meg nem hal értünk, mi elveszünk. Ez 
nagypéntek öröme. Ez az igazi öröm. Ezt hordozzuk mi evangélikus 
nevünkben, mely arra figyelmeztet bennünket: Krisztus megváltott min
ket, örvendezzünk!

Krisztus megváltott minket, megfizetett értünk. Az Övéi vagyunk, 
mert magáévá tett minket. Most már megértitek a II. hitágazatot. Mondjuk 
el Luther magyarázatával együtt! Úgy-e ebben is benne van az öröm 
kifejezése! Legyünk Krisztuséi! Szolgáljunk Néki örömmel, így örökké
való ártatlanságban és boldogságban élünk, mert mindig azt érezzük: 
megváltottak vagyunk a bűntől és a haláltól.

Imádság: rövid hálaadás a bűntől való szabadításért.
Ének: Krisztus ártatlan bárány!
Jegyzet: A II. részben aláhúzott mondatok a táblai vázlatot adják, 

Az anyag nagy. Osztatlan iskolában 2 tanítási napon kell letárgyalni!
Zacher Lajos.

M a gunk között.

Fehérvasárnapi emlék.
A múlt évben történt. A konfirmációt előkészítő lelki munka javában 

folyt már gyülekezetemben. Az úrvacsoráról beszélgettünk a növendékek
kel. Hogy Krisztus Urunk is megmosta a tanítványok lábát az utolsó 
vacsora előtt; nekünk is lélekben meg kell tisztulnunk, ha méltóképen 
akarunk járulni az úrvacsorához. Ezért kell az úrvacsorát mindenkor gyó
násnak megelőzni, ahol Isten előtt töredelmes bűnbánatban megalázzuk 
magunkat és Krisztus Urunk engesztelő halálának érdeméért bocsánatért
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esedezünk. Ez az Isten előtt való gyónásunk imádságban megy végbe, 
Hiszen, amikor Istenre gondolunk, vagy Istenhez szólunk életünk bármi
lyen alkalmakor, az mind imádság. A gyónó imádságban azonban különö
sen kell éreznünk, hogy Isten előtt állunk egész életünkkel. Mert itt a 
legnagyobbat kérjük, és ha valóban őszinte a szabadulási vágyunk, a 
legnagyobbat nyerjük Istentől: a bűnbocsánatot, lelkünk megtisztulását. 
Éppen ezért ennek a gyónó imádságnak különösen lelkünk mélyéből faka
dónak kell lenni. Ügy kell ezt az Isten előtt való gyónásunkat elvégezni, 
amint Krisztus Urunk tanította: mikor imádkozol, menj be a te belső 
szobádba, zárd be az ajtódat és úgy imádkozz a te láthatatlan Atyádhoz. 
És a te Atyád,) aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Megbocsátja bű
neidet . . .  .

Nincs tankönyvünk. Nincs leckefeladás. Üjtestámentum, Káté és Éne
keskönyv van előttünk. Mindegyikből megtárgyaljuk mindazt, ami az 
úrvacsorára vonatkozik. Kis jegyzetfüzetbe emlékeztetőül néha leírunk 
egy-egy gondolatot. Milyen jó, hogy nem forgácsolódik szét az időnk, 
figyelmünk. Egy valóság van csak előttünk: az Ür szent vacsorája, egy 
cél: hogy méltóképen elkészülve járulhassunk az oltárhoz és vehessük a 
kenyér és bor színe alatt Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmét, 
eggyé lehessünk -már itt a földi életünkben az úrvacsora szent jegyei által 
azzal, akivel majd tökéletesebb létformában egyesülünk akkor, ha földi 
pályánk véget ér . . .

Ezekről beszélgettünk elmélyedve, meghatódva, őszinte szívvel vágya
kozva tiszta földi életre s boldog örökéletre az üdvözöltek seregében. 
Hitvallástételre, fogadalomtételre nem készültünk. Hiszen a Lelkipásztor
ban 1940-ben (5. 6. szám) Veöreös Imrétől, 1941-ben (4. 5. szám) Schmidt 
Jánostól, 1943-ban (3. szám) Groó Gyulától megjelent értékes tanulmányok 
alkalmasak voltak a konfirmáció kérdésének megvilágítására s arra az 
eredménymegállapításra, hogy a helyes értelemben felfogott konfirmáció 
nem más, mint az úrvacsora első vételére való előkészítés és erről a mun
káról a gyülekezet előtt való számadás (Luther: Glaubensexamen.) Ezt a 
munkát 12-—14 éves korban el lehet, sőt adott körülményeink között el 
is kell végeznünk, de sem a hitvallástétel, sem a fogadalomtétel nem te
kinthető a 12—14 éves kor feladatának.

Elmaradjon-e hát, elmaradhat-e egészen a vallástétel?
Fehérvasárnap volt éppen. Rég letűnt századok keresztyén ünnepe 

elevenedett föl előttem. Fehér ruhába öltözött felnőtt „tanítványok" áll
nak a gyülekezet előtt, vallástételre készen, Jézus Krisztusban, az Isten 
fiában való hitükről. Feltámadott és él a Krisztus — hangzik hitvalló 
ajkukról a bizonyságtétel, és a gyülekezet tagjainak lelkében boldogan 
visszhangzik az örömhír: bizonnyal feltámadott. Milyen áldott lelki prog
ramm volt a fehérruhás csapat számára erre a vallástételre való készülés, 
milyen szent elkötelezés maga a vallástétel. Milyen megújító erőforrás 
volt ez a pillanat magára a gyülekezetre.

Tudjuk-e mi, ma, mindezt az áldást nélkülözni felnövekvő ifjúságunk 
és hanyatló keresztyénségünk életére nézve? Nem balgaság-e elavult tör
ténelmi és félreértett bibliai szempontból gátat vetni megújulásaink egyik 
útja elé? Nem balgaság-e attól félni, hogy „népegyház" voltunkat fenye
geti majd a vallástevés és a vallástevő sereg? Nem balgaság-e egyoldalúan



186

az egyházra vonatkoztatni a konkolyról szóló példázatot s ezen a címén 
a konkolyféltés töviseivel gátolni a tisztabúza növekedését s nem venni 
tudomást arról, hogy a konkolyról szóló plédázat után közvetlenül a 
mustármagról és a kovászról mondott példázat 'következik? Nem kellene 
inkább áron is megvenni az alkalmat, hogy a „népegyházat" megkelesz- 
szük a hitvallók kovászával? Ezen a ponton feladni népegyházféltésünket, 
hogy hitvalló egyházzá lehessünk s azután, mint hitvalló egyház legyünk 
igazi népegyházzá: Isten népének, Isten gyermekeinek egyházává?

Ha az őskeresztyén egyház vallástételt kívánt a megkeresztelendők- 
től, a mai kor evangéliumi egyházának is joga van számonkérni ezt a 
vallástételt azoktól, akiket csecsemőkorában már megkeresztelt. A , hit
vallástételre való lelki vezetés a személyes hit, az élő Krisztussal való 
személyes kapcsolat s az Istenben való élet kialakításának áldott alkal
mává lenne egyházunkban. A vallástételre való lelki készülés egyszerre 
határozott tartalmat és "célt adna egyházunk if júsági munkájának, amely
nek válsága közismert. (E válságnak legutóbb Szabó József is hangot 
adott a Harangszó márc. 5-i számában.)

Abban a nagy lelki válságban, amelyben a mai ember gyötrődik, nem 
elegendő már az apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre szálló tradicionális 
vallásosság. Személyes hitre, az élő Krisztussal való közösségre, a Krisz
tus által az Istenben való életre van szüksége annak, aki meg akar állni 
abban a viharban, amely ma körülöttünk tombol, de amelyik bármely 
pillanatban betörhet hozzánk is. Ezért vészben-viharban, életben-halálban 
megálló hitre, az erről való vaüástételre kel! nekünk vezetni a reánk 
bízott lelkeket. Amelyik egyház ezt a munkát vállalja és elvégzi, az meg
áll a viharban és megmarad a vihar után is.

...Fehérvasárnap után azt mondtam növendékeimnek: a mostani 
konfirmációtól kezdve a konfirmandus gyermekek az oltár előtt sem hit
vallást, sem fogadalmat nem tesznek. De a vallástételnek azért nem szabad 
elmaradni. A konfirmációoktatás elmúltával is, mint a Jó Pásztor tanít, 
ványai össze-öszejövünk, beszélgetünk üdvösségünk dolgáról, arról a ke
gyelemről, amelyet Isten nekünk, érdemteleneknek, Krisztus Urunkban 
adott. Nem szakadunk el a mindennapi élettől, de nem merülünk el benne. 
Földi életünket is megbecsüljük, mint Isten ajándékát, de földi életünk 
útján is örök célunk felé kívánunk haladni, mert e világ minden javánál 
szentebb és drágább nekünk üdvösségünk. Amint az évek múlásával Isten 
megsegítő kegyelméből növekedik lelki világosságotok, egyszer majd el
hangzik felétek is a kérdés, mint az első tanítványok felé: Ti pedig kinek 
mondotok engem? És akkor a ti lelketekből is elő kell törnie annak á 
hitvallásnak, amely az apostol ajkáról hangzott el: Te vagy a Krisztus, 
az élő Isten Fia!

Ott lesztek-e mindnyájan ennél a hitvallásnál, ki lesz közületek ott, 
ki nem, — nem tudom. De imádkozzatok naponta, hogy ott legyetek. 
Imádkozzanak értetek szüleitek, keresztszüleitek, mint ahogy imádkozni 
fog értetek a gyülekezet és a lelkészetek is. Mert szent, nagy ígéret hang
zik a vallástevők felé Krisztus Urunk ajkáról:

Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról 
az én mennyei Atyám előtt.

Szlancsik Pál.
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K ön yvtárban .
A husvét homiletikuma.

Irta.: loó Sándor.
Megjelent a Theologiai Tanulmányok sorozatban. Debrecen.

A húsvét mondanivalójának tisztázása egész igehirdetésünk szem
pontjából fontos. Hisz előfeltétele prédikálásunknak (lásd 1. Kor. 15, 14}.

A "húsvéti ünnepek azonkívül is sür-getik ezt. Megnagyobbodott gyü
lekezethez szólhatunk, s az, ezeken a napokon mégis jobban rá van han
golva az evangéliom ezen üzenetének a meghallására. Hangzatos frázisok 
helyett az evangéliom lelkét szólaltathatjuk meg ezeken az ünnepeken, 
ha megértjük a húsvét igazi üzenetét. Ebben nagy segítségünkre lehet 
ez az értékes, az egyházi beszédirodalomból elrettentő és követendő pél
dákkal tele könyv.

A húsvét üzenetét hármas dimenzióban tárgyalja: a múlt a jelen és 
a jövő szempontja alatt.

1. A húsvéti üzenet perfektuma. Itt az igehirdetésnek Jézus feltáma
dásával, mint a múlt egy „eseményével" van dolga. Ezzel kapcsolatban 
azon szokott fáradozni a prédikátor, hogy elhitesse, megértesse, a mai 
ember számára elfogadhatóvá tegye Jézus feltámadását.

1. Történeti úton, a történeti forrásokból bizonyítja, hogy Jézus fel
támadt. Feltámadt, hisz jelenéseit hitelt érdemlő tanuk látták, az üres sír 
kétségbevonhatatlan bizonyság stb.

Apológiával hitet ébreszteni oly kevéssé lehet, mint észérvekkel hitet 
(valóságosat) lerontani. A feltámadásról szóló evangéliomoknak nem tör
téneti-forrás jellegük van, hanem hírt közölnek. Ahogy ezt teszik azon 
rajta van annak a felindultságnak a nyoma, amelyet Jézus feltámadásá
nak kijelentése az övéin előidézett. A helyes megértés hijjával van és nem 
szószékre való az evangéliomi tudósítások egyeztetésével és más exege- 
tikai problémákkal való bibelődés.

Az ezúton elért legjobb eredmény mellett is Jézus a múlt idők tá
volába kerül, a rendkívüliség benne, csodálatot ébreszt iránta, de nem 
térít Hozzá. Ennél sokkalta fontosabb feladatunk van. Ügy kell prédikál
nunk, hogy a hallgató a húsvéti igében a hitben s a Szentlélek által az 
élő Jézus szavát hallja meg. Itt aztán már felesleges minden történeti 
módszerrel való erőlködés. Sőt csak ronthat az!

2. Analógiákkal igyekszik megkönnyíteni a húsvéti üzenet elhivését. 
Ilyennek természetszerűen adódik a tavasz, s vele a természetből: állatok, 
növények világából adódó megannyi példa; a sötétséget világosság követi, 
a pusztulásból új élet támad. Ilyen esetek felsorakozása után, már nem is 
látszik olyan egyedülállónak az, amiről a húsvét szól.

Mégis kérdés, hogy hasonló analógiák közelebb vezetnek-e a húsvét 
titkához? Célszerű-e ezekkel élni? Ha analógiákat lehet felhozni, akkor 
Jézus feltámadása szemléltetése lesz egy olyan eszmének vagy igazságnak, 
amely tőle függetlenül is megáll és érvényes. Akkor önkénytelenül is az 
a gondolata támad az embernek, miért kellett Jézus feltámasztásával nyi
latkoztatni ki az Istennek egy olyan igazságot, amelyre hisz az ember 
— ha kinyitja a szemét — a maga erejéből is rájöhet.
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Pedig mi jellemzi a húsvéti tényt? Az, hogy ami itt történt, éppen 
nem természetes, hanem rendkívüli, éppen nem egy a sok hasonló tapasz
talati eset között, hanem egyetlen és páratlan, minden eddigi tapaszta
lattal szembenálló. Csak így van igazán az eseményhez mért jelentősége 
néki. Hirdessük a húsvétnak a páratlan, magában álló, analógiátlan mi
voltát.

3. Elszellemiesítéssel is megpróbálkoznak azok, akiknek nehéz húsvét 
a testi feltámadással. Az elszellemiesítő irányzat húsvétkor az eszme, a 
gondolat győzelméről, a bilincstördelő igazság diadaláról beszél. Magasz
talja Jézusban az igazság „fenkölt lelkű bajnokát", akit hasztalan próbált 
elnémítani gonoszság, erőszak; tovább él övéinek a szeretetében, az ő 
tudományában, az ő tanítása előtt ma is hódolók körében. Itt azután az 
a kérdés: valóban feltámadt-e Jézus, vagy nyitva marad, vagy azokban 
az elméletekben kap nemleges választ, amelyek szerint a tanítványoknak 
csalódása, vagy élménye vetítődön vissza történéssé. De annak az eléré
sére, amely az ilyen prédikálás előtt lebeg, nem is lényeges a pozitív 
felelet. Ameddig eljut az ilyen prédikáció legfeljebb ennyi: vigasztaljátok 
az elnyomottakat, hogy Isten majd érvényt szerez igazságuknak, fenye
geti a zsarnokságot, hogy meg vannak számlálva a napjai, ösztönzést ad 
nagy ügyek harcosainak, hogy ne csüggedjenek, halálukból is élet támad1

Mindez lehet szép és szónokias, csak miért kell hozzá a húsvét? Két
ségtelen ugyanis, hogy ez a prédikáló irány, amely igehirdetés helyett 
nemzeti, vagy különösen egyéni Golgotáról, Nagypéntekről, Feltámadás
ról st'b. szónokolt, a vétkes abban, hogy a Krisztus- és váltság-tannal kap
csolatos kifejezéskészlet megüresedett, szekularizálódott. Jó megszívlel
nünk ezzel kapcsolatban Makkai Sándor szavait: „Szép dolog efféléket 
mondani, de ezzel a hamis jelképeskedéssel Jézus Krisztus életének és ha
lálának isteni fenségű tényeit egyforma értékűvé sűlyesztjük a mindennapi 
életsorsokkal, közönséges emberi semmiségekkel. Aki a feltámadás igaz
ságában nem lát többet mint valami lapos köznapi igazság jelképes ki
fejezését, az megcsúfolja az érettünk meghalt Jézusban az örökkévaló 
Isten terveit. Mert vájjon tette-e egyetlen embert is jobbá, nemesebbé, 
tisztábbá, keresztyénibbé annak a tételnek örökös gajdolása, hogy „az 
igazságot nem lehet megölni"?

A keresztyénség nem eszme, gondolat, világnézet, hanem meghódolás 
az élő Jézus Krisztus előtt. Azért itt nem az eseményformába öltözött 
eszme, gondolat az egyedül fontos, mint a mítoszoknál, hanem Jézus fel
támadásának a t é n y s z e r ű s é g e  mindenek felett.

A fent érintett tévutakra a racionalizmus ember-központú életszem
lélete vezette az igehirdetést Végeredményben idejutunk, ha annak a 
mértékévé, hogy mit mondjunk, az emberi értelmet és azt tesszük, hogy 
mit kívánnak hallani tőlünk. Erről a szemléletmódról át kell térnünk a 
Krisztus-központú szemléletre, ha a húsvéti üzenet jelentőségét annak a 
perfektumában fel akarjuk tárni.

Krisztus váltságművében két részt szoktunk megkülönböztetni: a 
.megaláztatás és a felmagasztaítatás állapotát. Az utóbbi Jézus feltámadá
sával kezdődik. Isten a feltámasztással igazolta Jézusban a Krisztust, de 
csak a hívők előtt. A húsvét még a hit dolga, de a húsvéti hírnek a hittel 
való elfogadásával nyílik meg a szemünk annak a meglátására, ami kará



csonykor, főképpen pedig, ami nagypénteken történt. Innen kiindulva 
értjük meg Jézusnak az egész tanítását. Akik az ú.itestámentomot írták a 
húsvét szemszögéből láttak és rendezték mondanivalójukat. A húsvét. 
Jézus feltámasztása a pecsét megváltatásunk okmányán, a záloga annak, 
hogy Isten Jézus áldozatát elfogadta. Hogy ennek a látásmódnak — a 
húsvéti hitnek — az elfogadására megnyíljanak a szívek, van olyan cél. 
amelyért érdemes kárnak és szemétnek ítélni sok megszokott húsvéti 
prédikáció-motívumot. Általában szánalmasan szegényes gyülekezeteink 
Krisztus-képe és hite. Nem kell-e erre való tekintettel is, a magunk részé
ről mindent megtenni, hogy az ő gyülekezete leboruljon síron és poklon 
diadalmat vett Ura, az élő Jézus Krisztus előtt?

II. A húsvéti üzenet prézensze. A húsvéti hír a jelen szempontjából így 
hangzik: Jézus él! Ezt nem meríti ki, ha azt prédikáljuk, hogy Jézus él 
az ő műveiben, él az övéinek a szeretetében stb. Él, mert feltámadott? 
És ez az ő élete, nem csupán transzcendes élet tőlünk elvonatkoztatottan, 
az Atya jobbján, nagy-nagy távolságban. Él immanens módon, kormá
nyozza, vezeti, megvilágosítja, védi az ő gyülekezetét, személyszerint meg
szólít, találkozásod lehet vele!

A húsvéti üzenet prézenszének a hangsúlyozása nagyon' jó alkalom 
arra, hogy kimutassuk a gyülekezet előtt az igehirdetés, az istentisztelet, 
az imádkozás, a bibliaolvasás, s nem utolsó sorban a szentségek jelen
tőségét. Mindennek aktualitást és súlyt ad az, hogy Jézus a jelennek té
nyezője, aki döntés elé állít, állásfoglalásra kényszerít, meg akar gazda
gítani...  aki él!

A húsvéti üzenet prézenszének kidomborítása különösen fontos, ha 
arra a racionális Krisztus-képre gondolunk, amelyben Jézus életét a szü
letés és a kereszthalál szűk keretei közé szorították, továbbá a most 
divatozó feszületkultuszra, amely szintén alkalom arra is, hogy az élő 
Krisztust feledésbe merítse. Jézus él — ez minden történeti bizonyítási 
eljárásnál és érvnél, hitelesebb tanuságtevés a feltámadása mellett. Mind
ennek csúcspontja, teljessége, személyesséválása az, amit Pál így fejez 
ki: „Élek többé már nem én, hanem a Krisztus él bennem."

III. A húsvéti üzenet futuruma. A keresztyén reménység alapja Krisztus 
teltámadása. Az  eszkatológia hármas tagozódása a szerint adódik, ami 
benne a Krisztusra, az emberre és a világmindenségre vonatkozik.

1. Krisztust Isten a hívők előtt a feltámasztásával igazolta. A húsvét 
ezért szükségessé teszi a hit döntését, minthogy Krisztusnak az Atya dicső
ségébe való felvétele a világ szempontjából nézve láthatatlanban történt. 
Krisztus újraeljövetele azonban mindenki előtt Isten Fiának bizonyítja 
meg Jézust, a mellette való döntés lehetőségét megszünteti, ellenségeit 
letöri és ügyét didalra juttatja. Hogy ez így lesz, arról Krisztus feltáma
dásával kapcsolatban lehet különösképpen bizonyságot tenni.

2. Mi a jelentősége feltámadásának az egyes ember reménysége szem
pontjából? Keveset mondunk, ha Krisztus feltámadásában csak a példájára 
mutatunk rá annak, ami az emberrel a halál után történik. Krisztus fel
támadása az alapja, a munkáló oka a mi feltámadásunknak.

A halál tényének a megszelídítése, szemhunyó optimizmus, a mód
szerük azoknak, akik Krisztus feltámadásának ezt a pótolhatatlan jelentő
ségét nem ismerik, vagy lealkudják. A Biblia nem kisebbíti a halált a
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valósághoz viszonyítva. Sőt! A halálban ítéletet lát, a bűn büntetését. 
A halálnak az itteni jelentése jóval túlmegy a szó fizikai értelmén. Ahogy 
a bibliai élet „szó“-ban benne ragyog az örökélet, földi vetületében, úgy 
a halál szó mögött ott sötétlik, a bibliai .szóhasználatban, a kárhozat. Ilyen 
értelemben halál az első embernek az elrontott és Isten átka alá került 
élete! Már a földön lehet az ember lelki értelemben a halál állapotában 
s ez esetben a második-halál csak végérvényessé teszi az elsőt. Ugyanez 
áll megfelelő behelyettsítéssel az életre.

Az elmondottakat még komolyabbá teszi az, hogy világunk a maga 
egészében ítélet alatt álló halál-világ. Azon a halálgyűrün, amely körülvesz 
bennünket, csak egy rés van, a Krisztus feltámadása. Mi csak erre vethet
jük tekintetünket! Csak erre van kimenekedésünk az életre!

De mióta van húsvét a számunkra, azóta se szűnt meg a halál bizo
nyos szempontból ítélet lenni. Isten a halálon át visz minket az életre. 
Meg kell halnunk a mi ó-emberünkben! Meg kell halnunk a bűnnek! Ezzel 
párhuzamosan iktat bele bennünket az Isten a feltámadott Krisztus élet
valóságába. Így — és csak így — van a testi halálban is ígéret a bűn alól 
való felszabadulásra.

Van egy prédikálási mód, amely a húsvéti hír egyedülálló jelentő
ségét semlegesíti, a halál ítéletjellegét és a bűn tényét semmibe veszi. 
Ez húsvétkor a lélek halhatatlanságának filozófiai vagy vulgáris bizonyíték- 
tárából szedi anyagát. A húsvét épen nem arra való, hogy a szószékről 
vitát provokáljunk a lélek halhatatlansága körül és a kegyeletnek a külön
birodalmát felforgassuk kíméletlen kezekkel. Mindenesetre azonban annak, 
aki prédikál akar, tudnia kell, hogy ebben a kérdésben is hol áll és mikor 
áll bibliai, és hitvallásos alapon. A lélek halhatatlanságának bizonyítására 
szolgáló fegyvertár berozsdásodott. Kant óta a lélek halhatatansága, mint 
metafizikai kérdés, el van intézve. Kár foglalkozni vele! Ellenben annál 
határozottabban kell hirdetni a feltámadást. Feltámadás és Iélek-halhatat- 
tansága nem egy és ugyanaz. Feltámadásról nem azért prédikálhatunk, 
mert van az emberben olyan immateriális szubsztancia, amelynek a szá
mára nincs halál. (A halál itt csak látszólagos, mert hisz az embert 
lényegében nem érinti.) Feltámadásról csak a Krisztus feltámadása alapján 
beszélhetünk. A húsvét komolyan s totálisan véteti velünk a halált! Belőle 
az ember nem a maga elpusztíthatatlan lélekszubsztanciája, hanem Isten 
teremtő-cselekedete révén kerül ki. A lélek halhatatlanságának a filozófiai 
gondolata megerősíti az ember magabízását, a feltámadás-hit alázatossá 
tesz s a Krisztusra utal.

Krisztus feltámadása mint eszkatológiai esemény csak kezdete egy 
megindult történésnek, ö  „zsengéjük lön azoknak, akik elaludtak11. Mint 
ahogy tavasszal az első virágot a többi, az első kalászt a többi, követi Öt 
az övéinek a sora. A diadalmasan kibontakozó életet semmi fel nem tar
tóztathatja.

Súlyt kell helyeznünk még arra is, hogy a feltámadás kimondottan 
testi feltámadásként értendő. Az emberi egyéniséget, individualitást a test 
és a lélek elválaszthatatlan egysége teszi. Az én-tudatban is együttszerepel 
a test és a lélek. A lélek nélküli testem nem „Én“ vagyok és a test nélküli 
telkem sem „én“ vagyok. Így a test feltámadásának a hite őrzi az „azonos
ságot*4 a között, aki most vagyok és a között, akit Isten feltámaszt. Tér
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meszelésen ez az azonosság nem jelent azonosságot a test anyagi részecs
kéit illetően. Az alatt a test alatt, amely feltámad, a test nem mint anyag, 
hanem mint a lélek kifejezője, eszköze értendő: a soma, a pneumatikus 
test. Egy test lényegéhez nem tartozik feltétlenül hozzá egy bizonyos 
anyag. Testünk minden részecskéje kicserélődik hét évenkint és mégis 
ugyanaz a test marad. „A subjektum marad — mondja Barth — csak a 
prédikátumok változnak! A feltámadott testtel az ember többé nem idő
ben, hanem az örökkévalóságban él majd és ezért kell a testnek, amely 
most az időben való életre van berendezve, olyan változáson átmennie, 
hogy élhessen az örökkévalóságban.Az a test, amely feltámad nem 
olyasmi, hogy már megvolt bennünk és fejlődött velünk, táplálva a szakra- 
mentumok által. Jól kifejezik ezzel kapcsolatban a lényeget Barth 1. Kor. 
15 híres hasonlatához fűzött szavai: „Hol volt a növénytest azelőtt és hová 
lett a magtest azután? Felelet: Közbül, az azelőtt és az azután között lévő 
teljességgel szemlélhetetlen pontban egy teremtés, helyesebben újjáteremtés 
történik, mert nem a semmiből lesz itt valami, hanem — éppen olyan 
csodálatosan —- valamiből valami más: az Isten pedig (új) testet ád annak 
(a régi testnek) amint akarta mondja Pál. Miként azelőtt az új test még 
nem volt meg, úgy most a régi már nincŝ  meg.“

Csak ha ezeket tisztáztuk a magunk számára, csak akkor szólaltat
hatjuk meg a húsvét üzenetének azt a részét, amely a sírontúli viszont
látásról szól. Ezt természetesen sose szabad annyira a főhelyre állítani, 
hogy a Krisztussal való találkozás mindenekfelett való örömének a helyére 
kerüljön. Nem szabad hallgatóinkat megerősítenünk abban a téves hitben, 
mintha minden földi kapcsolat megújulna túl a síron. Ezesetben az örök 
élet nem volna más, mint a földi életnek vágyálmaink szerint való foly- 
tathatása. Csak azok a kapcsolatok újulnak meg ott, amelyek itt a Krisztus
ban szövődtek.

Arról az állapotról, amely jelenleg az egyes ember halála és az általá
nos feltámadás közé esik, nem mondhatunk túl sokat. Arról azonban bibliai 
alapon biztosíthatjuk a Krisztusban hívő embert, hogy aki az övéi közül 
ebből a múlandó világból elmegy, azbnnal Krisztushoz költözik, bár ez 
az állapota úgy neki, mint azoknak, akik kárhozatra jutnak, csak ideig
lenes, az mi végleges lesz, csak az ítélet napjával jő.

3. A legkevésbbé szoktunk gondolni arra, hogy az újjáteremtett világ
mindenség is tárgya a mi keresztyén reménységünknek. Húsvéti beszédben, 
egészen elvétve ha szerepel, ez a motívum. Pedig nagy jelentősége van 
neki! Betegesen önzővé lesz a mi reménységünk, ha ez hiányzik belőle. 
Isten gyülekezetben hív el maga számára, gyülekezetbe iktat be erre a 
földi életre, ez a gyülekezet nem zárható ki a mi reménységünkből se. 
Ma, amikor a gyülekezetnek megvettetést kell szenvednie, és semmi látható 
és kézzelfogható tényre nem mutathat rá, amivel a világ előtt igazolhatná 
magát, fontos erőforrás az a tudat, hogy Krisztus majd azon a nagy napon 
odaáll az ő népe mellé és a világ előtt is igazolja. A mi egyéni, remény
ségünk beleágyazódik a gyülekezetre vonatkozó reménységbe.

De túl ezen még a teremtettség is tárgya az eszkatológiának. A te
remtett világ szintén görnyed az ember bűnének és ezzel kapcsolatban 
a hiábavalóságnak a nyűge alatt és sóvárogva vár. (Róm. 8, 19.) A föld 
•öröklésére vonatkozó ígéret (Mt. 5, 5.) a hívők számára majd akkor valósul
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meg, ha „lészen új ég és új föld'1. Ez két irányba fejthető ki: 1. hiú az; 
emberi kultúrának az a magahitetése, amellyel meg akarja váltani a vilá
got; 2. mégis „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban". Igen komoly 
aktuális és gyümölcsöző feladat ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni ige. 
hirdetésünkben!

Szabó Lajos.

Uram, hogy lássak!
Csikesz Tibor elmélkedései. Nagyvárad. 1943. 166 1. Ára 4.— F.
A kötet címe találóan fejezi ki a kötet tartalmát. Csikesz Tibor 

mindegyik elmélkedésnek nevezett prédikációjában arra törekszik, hogy 
a keresztyénségről, az evangéliumról tiszta képet adjon a mai válságból 
kiutat kereső emberi léleknek Világosan látja, hogy a mai csődbe jutott 
ember érzékenyebb lett az igazság iránt s itt a nagy alkalom, hogy végre 
ne emberi szép szavak és tetszetős elméletek szólaljanak meg a szószéken, 
hanem az Ige maga. A kötet útegyengetés a Kijelentés tiszta forrásaihoz. 
Csikesz Tibor, mint református igehirdető, a Kijelentésre i s  a hitvallá
sokra támaszkodik, mint amelyek egyszerre adnak tág teret és bizton
ságos korlátot az igehirdető számára. Bőven idéz a Szentirásból, s még 
bővebben utal,.rá jegyzetben, de sohasem a folyamatosság rovására. Sem 
többet, sem kevesebbet nem akar mondani, mint amit az Ige mond. Ezt 
viszont mondja fenntartás nélkül. Nem riad vissza már-már közhelyszámba 
menő, mert sokszor mondott, bár elégszer mégsem hallattatott igazságok 
újra mondásától s ilyenkor is igaza van: az átéltség, a friss élmény át- 
forrósítja s élővé teszi ezeket a helyeket is. Ha ilyen ember mondja őket, 
aki maga is komolyan veszi azt, amit mond, ha százszor hallottuk is, tőle 
százegyedszer is meg kell hallani. Hogy jól felkészült igehirdető, a kötet 
mindegyik darabján megérződik

Egyik nagy értéke a kötetnek, hogy konkrétumokat mond. Nem 
feledi el, hogy ő, aki szól, s azok, akikhez az Ige általa szól, az anya- 
szentegyház tagjai. Látja a hibákat mindkét részről, a bűnöket, a félre
értéseket, de soha sem veszti el egyensúlyérzékét s kritikai megjegyzései 
mindenütt helyükön vannak. Az egyház evilági kötelességeit szociális vo- 
natkozásban is jól látja, s mer hangot adni meglátásának ezen a ponton is. 
Kár, hogy a ma emberét különösen is igen közelről érintő végső dolgokról 
alig szól, pedig aki végigolvassa ezt a kötetet, hiányát érzi.

A kötet szép és komoly jele az igehirdetés megújulásának.
(Megrendelhető a szerző címén: Nagyvárad, Szaniszló-utca 10.)

Szíj Rezső.



B ibliai szá tár.
18. Evangélium.

Az evangélium jó hírt, örömüzenetet, örvendetes közlést jelent. A szó
nak ezt az értelmezését komolyan kell venni. Az Üjtestámentum szerint 
az evan gé lium  sohasem  je le n t tant, oktatást, vagy tanítást Isten országá
ról, hanem m in d ig  üzenetet (híradást) Isten országának küszöbön álló, 
vagy már bekövetkezett eljöveteléről. De Jézus tanított is! (Mté 4, 23.) 
Tanítások az Isten országáról szóló összes példázatai, a hegyi beszédet 
kimondottan tanításnak jelöljük meg; nem hiába nevezték őt mesternek 
(rabbi). T a n ít ó i  tevékenységé  tői azonban határozottan meg keli különböz
tetni az üzenet közzététele által végzett h íra d ó i s zo lg á la tá t. (Mté 4, 23.)

1918 tavaszán bevonultak Dorpatba és Révaiba — ahol akkor még 
a vörös uralom hatalmaskodott — a német csapatok. Ezt megelőzőleg 
mindkét városban tartottak előadásokat a német birodalomról (történeté
ről, pillanatnyi helyzetéről). Mégis teljesen különbözött az, hogy valaki 
abbán az időben belépett egy terembe azért, hogy egy ilyen előadást 
megtartson, attól, hogy valaki azokban a napokban valahova berohanva 
azt kiáltotta; „Itt vannak a németek!" Éppúgy különbözik az Isten orszá
gáról szóló tan ítá s  az Isten országáról szóló üzenettől. Jézus bejelenti 
az Isten országa eljövetelének hírét, azaz közli, hogy a mennyei hatal
mak megjelentek a sötétség hatalmával való leszámolásra. Isten maga 
vette kezébe a kormányzást, s újra visszaállítja az isteni rendet.

Ha egy ilyen üzenetet közölnek, úgy meg is kell vizsgálni tudni 
hogy helytálló-e az. Isten beálló hatalmának valamiképpen megállapíthatóvá 
kell válni. S ez így is van: Jézus „hirdeti az Isten országának evangéliu
mát és gyógyít a nép között minden betegséget." (Mté 4, 23.) Az apostolok 
elhozzák nyugat halódó népeinek az evangéliumot, s az általános bomlási 
folyamatban emberek születnek újjá. A megtörtént uralomváltozás híre s 
az isteni hatalom vele együttjáró megmutatása olyan magától értetődő, 
hogy még a szegények (azaz a magasabb szellemi képzettséggel és theo- 
lógiai tudással nem rendelkezők) is könnyen megérthetik. (Mté 11, 5. — 
Lk. 4, 18.)

A tan  felett vitatkozhatnak a th e o lóg u so k , az ö röm üzene t azonban 
vigasztalás az em bereknek . Ha egy ország közeledésének híre elér hoz
zánk, úgy azonnal állást kell foglalnunk azzal az országgal szemben. 
Mikor Jézus elküldi tanítványait az evangélium hirdetésére, (Mté 10, 5.) 
olyan utasításokat ad nekik, amelyből azonnal kitűnik, hogy a hallgatók
tól rögtöni állásfoglalást vár. (Mté 10, 12—14.) Tanítások felett lehet gon
dolkodni, vagy tépelődni; az Isten országáról szóló híradás azonban dön
tést, sőt engedelmességet követel.

A híradó maga is képviselője annak a hatalomnak, amelyet hirdet. 
Országa hatalmasságai vagy közvetlenül vele vannak, vagy nyomon kö
vetik őt. Ezért mondja Pál: „Az evangélium Istennek hatalma, minden 
hívőnek üdvösségére." (Róm. 1, 16.) Ez a híradás (ha csakugyan híradás 
és nem tan) magával hozza a gonosz hatalmi köréből kiszabadító nagy 
isteni segítséget is. (Acta 10, 44.)

Ford.: Garam Zoltán.
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