
Nagytiszteletü Lelkész U r !

A  Lelkipásztor márciusi száma a folyamatban levő és megígért,. 
de még kézhez nem kapott engedélyezés miatt késik, Igehirdetési se
gítségül itt közlöm az Igehirdető Műhelyének a legközelebbi vasár
napokra szóló anyagát,

Győr,1950. március 14.

Veöreös Imre.

LAETARE VASÁRNAP.

Szószéki ige:Csel.5,38-42 Oltári ige: Ján.6,52-71

I. A vasárnap az egyházi évben, Hevét at óegyházi introitus 
/Ezs.66,10 és 122.zsolt.l/ kezáős'zavaréi nyerte. Öröm a böjtben - 
nem ellentmondás? Böjti örömünk alapja: a halálbamenő Krisztus tes
te és vére élet kenyere és itala, igéje $>rok élet beszéde számunk - 
ra /oltári ige/; ez az öröm sugárzik át a gyülekezetnek minden föl
di szenvedésén és próbatételén /szószéki ige/.

II, A tértus megértése Különösebb nyelvi, fordítási nehézségek 
nincsenek. A görög szöveg néhány helyen mégis alaposabb megértéshez 
segít. A szövegkritikai apparátus a 38. és 39. versekben fontos ki
egészítéseket ad.

38.v . ta nyíl: a mostani dolgokra vonatkozólag /mórt G-amálicl e- 
Xőzoleg két történeti példát omlitctt/. - aphete: bocsássátok cl lö
ket /D: nem szennyezve be künncl kezeitokot/. - 39.v. boula: szán - 
déle, akarat; tehát ami ezeket az embereket mozgatja. - ergon: tevő- 
kény só, . - 'öaeg nem semmisíthetitek, semmivé nem teheti tok” /b hoz
zá tétele: som ti, sem királyok, sem tyrannúsole; álljatok hát cl e- 
zoktől az emberektől/. - 40.v. dcirantcs*: tkp. a gabona cséplésc;it 

megbotoz, megveret, megostoroz. - 41.v. méltónak Ítéltettek. - ati- 
masthénai: becstelenné téteti, becsületétől megfosztatni. Az ilyen 
büntetés nagyon megszégyenítő volt mások szemében. - 42.v. templom: 
a jeruzsálcmi nagytemplom. - házanként: keresztyének 'házai. - hir
detni: euangclizomcnoi!
„ A megértést könnyitő paralcll helyek: 38.v-hoz Mt 15,13 21,25.
, «* *V—hcz Csel 26,14. - 40.v-hcz Csel 22,IS Mt L0.17 II Kor 11 24 25 
41. v-hez Mt 5,11-12 Ősei 16,25 P H  1,2$ í Fit 4 13. ± 4"  v - A l i O s ü  
4»31 18,5.

_III. A textus történeti háttere Ős iri m+óar rtov̂ íT,-
SOBföI-tanitfacytru /22 , y  - 2b oe bü M t i^ c l ^ í ^ ö b l i s 8’

? ídívJng tud°'ía Tolt* Távolrál som n k o S s S t S I S Sdelmebon ^zolal fel. Magatartása tipikusan farizeusi: félelem a vét-
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kezes lehetőségétől. Talán a keresztje énség erejének nyilvánvaló je
lei késztették erre az óvatosságra, bár inkább hajlik a felé, hogy 
ez is olyan rajongd és erőszakos mozgalom, mint Theudásé vagy JucUi- 
sé /36-37.V./, Gamáliol tanácsa csak féligazság. Mert sok minden 
fennmaradt, ami nem Istentől való és fordítva^ Az Istentől valónak 

végső győzelme eschatologikus reménységünk. Ennek ellenére Gaináliel 
tanácsa akaratlanul is eszköz volt Istc» kezében, hogy az ige továb 
szólhasson. Ezután is e szerint az elv szerint bántak ugjranis a ke- 
resztyénséggel Izraelben.

A megveretés a szokásos negyven ostorcsapás /botütés/ egy hiján. 
Minden zsinagóga-elöljáró kiszabhatta a hivatalos szervek rendelkezé
sednek áthágásáért /v.ö,4,18/.

"Örömmel ménének el”. Az első keresztyének inilönö s ke gyei cinnek 
tartották, ha Isten méltónak talált valakit a martyyiumra. Az ősz 
Polykarpos püspök igy imádkozott vértanúhalála órájában: "Magasz
tallak Téged, aki erre a napra és órára méltónak találtál engem, 
hogy a mnrtyrok és vértanuk seregében megkóstolhasson a To Krisz
tusodnak kolyhét."

IV. A textus mai megszólaltatása.
1. Jellemző kép az első keresztyén gyülekezet korából. A főpa

pi tanács, Izrael legfőbb törvényszéke és hivatalos testületé, ü -
lésén Vegyünk. A főpap, a farizeusok, az ünnepelt nagy {kőmáliéi és 
c többiek hogyan elszürkülnek mégis néhány egyszerű, szegény ember 
mellett! Megverik, becsületüktől megfosztják, neggyalázzák ős k i ű 
zik őket, Mégis ők a győztesek: békességéé és örvendező szívvel tá
voznak a zavart,'' tanácstalan tanács elől. Lcgyőzhotetlcnck. Lac- 

tqrc vasárnapja magkérdezi fölünk: van-e ilyen legyőzhetőtlcn öro - 
műnk és békés só gühk? " ~~

*

2 . - Örömünk só békességünk titka minden^nyomorúságt ős gyalázat
között': Óvok' Isten ingyenvaló, bünbocsánotot "os uj életet ajánd'é" '-T 
kozó kegyelme, Ez n kegyelem Igázta le ős vette birtokba' szivüket, 
életüket. Látták a Megfeszítettet. Tudják, hogy Ufuk az ő bűneikért 
is maghalt. Bünbocsánatuk, életük, békességük és örömük a Megfeszí
tettben van, aki elő Ur. Nagyobb kincs ez, mint bármi, amit adhat 
Vagjf elvehet a világ. íme, ez az apostolok Örvendezésének nagy tit
ka szenvedések és próbák után, alatt és előtt! Laetarc vasárnap- áa?:r.$t,aüzeni: csen. egvedül ezen .fordul mag a mai keresztyen gyulö-  ^ --éreresztyón hlVők öröme és békessége.---------- --------  ----

5. Pontos meglátnunk azt is, hogy az apostoloknak ez a logvőz - 
hetetlcn öröme és békessége hogyan sugárzik tovább életükről és szol 
gálátültből. Hon tehetik, hogy amit kaptak, magukba zárják, Nem tehe
tik, a szigorú és ismételt tilalom ellenére sem /4,21 ős 5.40/. Ta
r t a n a k  ős hirdetik az evangéliumot. Építik Isten Lelke által a gyü- 
‘kőzetet de viszik az örömhírt azoknak, akik még nem ismerik Krisz
tust , Mindennap cselekszik ezt: minden egyes nap, amelyben nem hir

deti! etlFTrlsstust , elveszett nap és talán az utolsó is. Templomban, 
a jcruzsálemi nagytemplomban, tehát a legveszedelmesebb helyen. És 
házanként, tehát utánonenve a híveknek, a családi asztalhoz is elvi
vé az igét.

leetáre. orvodi! De úgy, hogy a Krisztus jó hírével mindennap 
ncgörvcndózTcas másokat! üsal akkor lesz erős, maradandó és minden 
nyomorúságon győzedelmes"’böjti örömöd.

Ajánlott énekek: 182, 184, 187.
Dr. Nagy Gyula.



Virágyaaárnap, Jel, 14,1-5.

1» A szöveg értelmezése. A ncgelőző 13. fejezet szerint a föld 
a kát f encvad uralma _ alá kerül • Ez Krisztus hívei szánd re. e legke
ményebb megpróbáltatást ős a kereszt hordozásának szüksá'fíOBsé-gdt je
lenti. .

Kétségbeesésre .négsincs ok. A jelen szakasz azt hirdeti, hogy a 
választottak Urukkal való bensőséges közösségben biztos oltálon a - 
l'att állnak. Az Ószövetségben a Sión hegye mint az Isten jelenlété
nek és az üdv teljességrejutásának a helye szerepel /Zsolt. 2, 1-6; 
132.,13; Ezs. 27,13? Jocl 3,16-17 stb./. A Bárány áldozatával megva
lósul az üdv; a Vele lévő 144.000 /I2xl2xl000/, Vagyis Isten teljes 
gyülekezete, m e l y  áron, a Bárány véren vétetett meg, oltalma alatt 
all: üdvét semmiféle ellenség dühöngése sen érintheti. Az Atyának 
neve, amelyet a megváltottak homlokukon viselnek, Ecki jegyzi el Ő- 
ket /l.v./.

A keresztet hordozó egyház, az üldözöttek gyülekezete felett 
nyitva van az ég. Szánára valóság, hallja az örökkévalóságot be
töltő diadalénekct, amely hatalmasan zug, mint sok vizek zúgása, 
harsog, mint a mennydörgés, mégis üdítő- és gyönyörködtető, mint a 
hárfa hangja* Visszhangként zeng *a hivefcbcn az uj ének Istennek ős 
a Báránynak győzelméről. Csak a megváltott gyülekezet tanulhatja 
meg ezt az éneket, amely közösségbe fűzi össze a mennyei világ vi
lág nagasrangú angyalaival /. a "négy lelkes állattal" és a tizenkét 
"vénnel"/ Isten királyi széke előtt. Az Isten ellen lázadó világ e- 
lőtt. érthetetlen és megbotránkoztató marad /2-3. v./.

A Bárány gyülekezetének tagjait közelebbről is jellemzi az ige. 
.Követik a Bárányt minden utján, vállalják Vele a sorsközössoget szen
vedésen cc halálon át is. Mivel Magának és Istennek vette meg ő- 
ket nagy áron, életük egészen az óvá. Ezért tartózkodnak minden 
földi megkötöttségtől. Asszonyokkal sem fcrtőztétik meg magukat.
Ezt a jellemvonásukat valómzinüleg szószerint kell vennünk úgy, 
hogy Mt 19,12-nek megfelelően Isten országáért vállalják a szü
zesség áldozatát, Ili. az utolsó idők küszübön álltára való te
kintettel követik Pál apostolnak l.Kor. 7,1-ben és 26-ban fog - 
lalt tanácsait, A hazugsággal teljes világgal ellentétben az 6 
szájukban nem találtatik álnokság. Egész lényük és életük áldo
zat: zsengéi az emberek közül Istennek de a Báránynak. Ebben ta
lán az a gondolat is benne foglaltatik, hogy királyi papságként 
üdvére vannak az egész emberiségnek /4-5.v./.

2. A szakasz honilotikci értékes i te sóméi döntő jelentőségű, 
hogy virágvaeárnapon szélei meg alapigéül. Ez o. körülmény arra 
késztet, hogy a nagyhét küszöbén ezt emeljük ki főrondolatkcnt;

A bárány áldozatának gyümölcse a megváltottak gyülekezete.
Ez a főgondolat a következőképen bontható fel, ill. részle

tezhető:
a./ a gyülekezet áron vétetett meg, Jézus Krisztusnak, a 

Báránynak áldozata árán./3. ós 4.v./ Tagjai Isten tulajdonai 
/homlokukon hordják r.t C nevét/: a Báránnyal a Sión hegyén c- 
gyüttvannak: egy ellenséges világtól körülvéve is biztos ol
talom alatt bírják az üdvöt /l.v./.
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b./ Belső erőforrásuk txz örökkévaló világgal való kapcsola
tuk. lelkűkben visszhangra találnak annak hangjai ős kiváltják be

lőlük az "uj éneket”. Életük tehát ninden szorongattatás ellenőre
sen csüggedt ős boldogtalan /2-3.v./.

» %

c./ Külső ncgnyilatkozásban a megváltottak élete a Bárány kö
vetőseben áll annak ninden szenvedésben következndnyőnek a válla
lásával . Tiszta,ninden földi megkötöttségtől mentes. /A honilctikni 
értékesítésénél persze a szöveg értelmének határozott megszólaltatá
sa. mellett is óvakodni kell a házasság olyan beállításától, mintha 
eleve akadály volna Erisstűs hűséges követésében!/, Igazmondó, min
den álnokság ellensége /4~5»v./.

cl./ A megváltottak az emberiség zsengéi Istennek és a Báránynak. 
Életül papi áldozat az égess emberiség üdvének szolgálatában. .

3. A szöveg feldolgozásakor szükségképpen kiütközik az ellensé
ges világgal való ellentét és elkerülhetetlen annak az igazságnak a 
megszólaltatása, hogy az egyház alatt van és egyre inkább oda kerül. 
Ennek *a rideg valóságnak a tompítása nélleül is azonban kifejezésre k 
kell jutnia annak, hogy v. 144.000 sorsa kiváltságos sors! Alii negisnci 
te, boldogan ad érte hálát a nagyhéten a Báránynak,

*

Budakor Oszkár.

Judica vasárnapjára sajnos rajtunk kivül álló okokból nem kö
zölhettünk homiletikai útmutatást.
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