
7-V -EVANC;EllKUS
NAPTÁR

1964

\ ji, !I i il i I""IIII/! !11111/ I !1i ,! II111I1111I111111111111111 ! 111111I1I111111111111111 !liliiii! liliiii! I1I1111111111II1 ! II1I1I1 i Ilii! 11I1111 \ 1

'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lLl



EVANCÉLIKUS
NAPTÁR

KIADJA:

AZ EVAN C;É L1KVS E QYETEM ES SAJTÓ OSZTALY
BVDAPEST



Mindeni az é/eléri!
Az elmúlt pár évben Evangé-

likus Naptárunk számára min-
dig kiválasztottunk egy-egy ve-
zérgondoL9-tot, amely mint vala-
mi összetart6 fonál húzódott vé-
gig az egyes cikkeken. így követ-
keztek egymás után: "Együtt",
"Szolgálatunk", "Egymásért". Az
1964-es Naptár cikkei "Mindent
az életért!" - gondolat jegyé-
ben - iródtak. Ogy gondoljuk,
olyan időszerű témát választot-
tunk ezzel, amellyel érdemes és
szükséges fo.gLalkoznunk az egy-
ház területén és kitekintve az
egész világra.

Amikor "élet"-ről beszélünk,
akkor azt kettős értelemben hasz-
náljuk. Gondolunk egyfelől 'ma-
gára a biológiai értelemben vett
életre, melyről jelzést kapunk
szívünk dobŰlgásában és vérünk
Wktetésében, másfelől gon(io-
Zunk laz "örök élet"-re is, amely
~,az Atyánál van és megjelent
'nékünJk" (1 Ján 1, 2). Az evém-
gélikus keresztyének szemében
ez a "két" élet szorosan összetar-
tozik. Nemcsak azért mert mind
a kettő Isten drága ajándéka,
hanem azért is mert a földi élet
az alkalma az örök élet elnyeré-
sének: és az örök élet is a hit
által megjelenik már a földi élet-
ben is.

Ez évi Naptárunkba írt cikkek-
'kel arra hívjuk fel olvasóinkat,
h'ogy tegyenek meg mindent egy-
;oészt a földi élet megmentéséért,
másrészt az örökélet elnyerésé-
éri:. Igaz, az első piUanaWan úgy
tűnik, 'mintha egyikért sem te-
hetnénk semmit, hiszen mind a
kettő Isten ajándéka, Aki vagy
-adja, vagy nem adjla az életet.
Valóban Istentől kapjuk a földi
életet is és az örökéletet is, de
azoknak: eltékozlásáért és elveszí-
'téséért mégis felelősek vagyunk.
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Olyan magy hatalom van az em-
'ber kezében, hogy el tudja pusz-
títani a biológiai életet és el tudja
vetni a [elkinál: örökéletet.

;,Mindent az életért!" - ezt a
felhívást vonatkoztassuk először
laz örök életre. A keresztyén em-
,bernek törekednie\ kell annak az
életnek az elnyerésére, mely,-ől
'Jézus a főpapi imájában ezt mon-
tiotta: "Az pedig az örök élet,
hogy megismerjenek Téged, az
,egyedül igaz Istent és ,akit el-
küldtél, a Jézus Krisztust" (Ján
17, 3). Ez a meqismerés azonban
nem csup(ín valami értelmi belá-
tást jelent, hanen» közösséget az
Atyával és a Fiúval a Szentlélek

."dUal. Ez a \közösség a maga gaz-
dagságával együtt az örökélet.
.Ezt az életet nem az érte 1.-'aló
törekvésünkérrt, tehát nem jog
alapJán kapjuk meg, hanem ke-
gyelemből, ajándékképpen, mégis
.dzók kapják, akik törekszenek
'utána.

Ez az élet olyan nagy" érték,
hogy megéri a legnagyobb áldo-
zat meghozatalát is. Gondoljunk
csak arra, hogy amikor Jézus
Máté 13, 44-46-ban Isten orszá-
gának érté két hasonlattal fejezi
'ki, akkor I"kincs" -hez és .,drága
gyöngi/'-höz. hasonlítja, melyért
'(l hasonlatbeli -emberek "minde-

. nüket eladják, amijük van, hogy
megvásárolhassák azt". Isten or-
szága, az örök élettel egyetem-
ben hallatlanul nagy érték. Nem
egy a sok mellett, hanem min-
tien. érték Jelett áll.. Igy látta ezt
'Pál is, mert így váll róla: .De
amelyek nékem egykor nyeresé-
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gek voltak, azokat Krisztusért
kárnak itélem" (Fil. 3, 7). Amznt
a hasonlatbeli emberek is nem
pusztán álmodoztak a "kincs"-
Től és a ,,,drága gyöngy"-ről, ha-
nem "elmenvén", mindent elkö-
vettek ázok elnyeréséért, így kell
nekünk is egész földi életiinket
ráirányítani Krisztus "megisme-
résé" -re: az örökéletre.

Az örökéletre való ráirányzott-
'ságunk azonban semmiképpen
sem jelenti a földi élet lebecsü-
lését, a főldi hívatás, a családi
élet, a hazafiúi kötelességek leér-
tékeiését és az emberi kultúra
'nagyszerű kincseitől való elfor-
dulást. Csupán azt, hogy ezeken
a területeken'is a keresztyén em-
'ber úgy él és úgy dolgozik, hogy
'közben szíve Istené, Rajta csüng;
Őt szereti.

Nem felejthetjük el azon:Jun
sohasem azt, hogy csak aki a
felebarátját szereti, az szereti iga-
zán az Istent. A felebarát iránt
való szeretet éppen a -próbája az
Isten iránt való szeretetnek. Igy
olvassuk: "Ha azt mondja valaki,
hogy szeretem 'az Istentés gyű--
-lőli a maga atyafiát, hazug az: .
mert aki nem szereti a maga
atyafiát, akit lát, hogyan szeret-
heti az Istent, akit nem lát! Aza
'parancsolatunk is van Tőle, hogy
aki szereti az Istent, szeresse a
maga atyafiát is". (1 Ján. 4; 20-
21). Itt tűnik ki, hogy az örök
élet, itehát az Istennel való sze-
,retetközösség csak a felebarát
Ifránti szereteten keresztül válik
'valósággá. Ennek természetesen
la fordítottja .ís igaz: mihelyt va..,



Jósággá lett az Istennel való kö-
zösségünk, azonnal fordulnunk'
Ikell 'a felebaráthoz, mert 'Isten-
től a felebaráthoz vezet laz úti .

A mi időnkben, amikor feleba-
'rátairík és mindannyiunk életét
és pedig a puszta biológiai életét
is veszély fenyegeti, alig lehet
jobban megmutatni a felebarát
iránti szeretetünket, m"nt azzal,
hogy védjük az 'életiúcet. Ez ma
a szeretetnek és az irgalmasság-
nak az 'útja.

"Mindent az életért' ---:-ezt a
felhívást vonatkoztassuk azért,
'ne csak az örökéletre, hanem a
'földi életre is. iArra a földi életre
amely ott ring a kisgyermekek
bölcsőjében, ott él az édesanyák-
banés éc!-esapákban, a feszülő iz-

mokban és a fáradtan d(jJbogó
'szívekben. Vonatkoztassuk a fel-
hívást arra az életre, amelyben
annyi szépség van és amelynek
legnagyobb szépsége az," nagy
szolgálhatunk benne felebará-
tainknak. Ennek az életnek a
megvédése az örök élet remény-
ségében élő keresztyén emberek-
nek úgyannyira 'kötelesSége,
hogy annak elmulasztása az örök-
élet elveszítését hozhatja magá-
ual. Hiszen ez .c mulasztáe azt
jelentené, hogy az Isten iránt
való szeretet csak látszat és nem
valóság. A szeretettől hajtva
minden áldozatot meg kell hoz-
nunk ezért az életért, annak meg-
orzéséért. Erre' indítsanak ben:-
hünket ez évi Naptárunk cikkei!

Káldy Zoltán

Luthe,. í,.úsaiból
A béke adja testünket és életünket, feleségünket és

gyermekünket, házunkat' és udvarunkat, sőt minden taaun-"
kat, kezünket, lábunkat, szemünket, egészségünket és sza-

. badságunkat, s a béke falai közt vagyunk biztonságban.
Szinte már a fél mennyország; ahol béke van... tA béke
segíthet hozzá, hogy (a falat száraz kenyérnek cukor-Íze
Iegyen, s a korty víznek, mint a malvázíai bornak,

Ha nem kezdesz hozzá, hogy még jobbá igyekezz lenni,
akkor megszűntél ,jónak lenni.

Minden ,gondolat, szó és cselekedet, mely hitből !fakad,
Istent szolgálja.
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Napok I Protestáns, I Napi igéknaptár

1. hét: Üjév - Kol. 3. 17.

1. Szerda : Üjéy GaL 3, 23-29. Zsolt. 149, 1-5.
2. Csütörtök Ábel Lk. 4, 16-21. Mk. 1, 1-8.
3: Péntek Benjámin Ézs, 43, 16-19. Mk. 1, 9-13.
4. Szombat Leona .Józs. 1, 1-9. Mk. 1, 14-20.

2. hét: ,Vízkeresm ....:...Zsolt 91. ll.
5. Vasárnap Simon 1. Pét.4, 12-19. Zsolt. 9.
6. Hétfő Vízkereszt 1. Jn. 2, 8. Zsolt. 117.
7. Kedd Attila Ef. 5, 8-14. Mk. 1, 21-28.
8. Szerda Szörény I. Jn. 2, 7-11. Mk 1, 29-39.
9. Csütörtök Marcel 1. Jn. 1, 5-10. Mk. 1, 40-4'5.

10. Péntek Melánia Jn. 3, 16-21. Mk. 2, 1-12.
11. Szombat Ágota 1. Jn. 2, 12-17. Mk. 2, 13-17,

3. /hét: Vízkereszt utání 1. - .Jn, 1. 14.
12. Vasárnap Ernő Rm. 12, 1-6. Zsolt. 71, 17-24.
13. Hétfő Veronika Mk. 1, 1-8. Mk. 2, 18-22.
14. Kedd János Mk. 1, 9-15. 1'v1k.2, 23-3, 6.
15. Szerda Lóránt Jn. 1, 3'5-42. Mk.3, 7-12.
16. Csütörtök Gusztáv I Mt. 4, 12-14. Mk. 3, 13-19.
17. Péntek Antal Zsid. 2, 14-18. Mk. 3, 20-30.
18. Szornbat Piroska Jn. 5, 19-24. Mk. 3, 31-35.

4. hét: VízkereSl7lt .omni utolsó - II. Kor. 11.6.

19. Vasárnap Sára II. Pét. 1, 16-21. Zso·lt. 89, 20-30.
20. Hétfő ' Fábián Seb. II.. Móz. 34, 29-35. Mk. 4, 1-9. 13, 20.
21. Kedd Ágnes II. Kor. 4, 3-6. Mk.4, 10-12.
22. Szerda Artur II. Kor. 4, 13-18. Mk. 4, 21-25.
23. Csütörtök Zelma Ga.!. 1, 11-24. Mk. 4, 26---'29.
,24. Péntek Timár Mt. 16, 2~8. Mk. 4, 30-34.
25. Szornbat Pál Fil. 3, 20-4, 1. Mk. 4, 35---41.

ti. hét: Hetvened - Dán. 9. 18.

26. Vasárnap I Vanda I. Kor. 9, 24-27. Zsolt. 115, 2.
27. Hétfő Low 1. Kor. 1, 26-31. Mk. ·5, 1-20.
28. Kedd Károly Fil. 1, 27-30. Mk. 5, 21-34.
29. Szerda Adél Rm. 3, 21-28. Mk. 5, 35-43.
30. Csütörtök Mártonka I

1. Kor. 3, 5-9. Mk. 6, 1-6.
31. Péntek Virgilia Mt. 10, 40-42. Mk. 6, 7-13.
Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indult el a világ., az
élet és a napok sora. Mind,enúj esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és meg-
térésünkre várú türelmes szereretröt tanúskodik. Napról napra Te gondoskodsz
rólunk szabadít.ásunk Istene és 'taníts minket úgy számlátni napjainkat, hogy
bölcs és értelmes szívnez jussunk. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptá~

1. Szombat I Ignác I Lk. '17, 5-10. Mk. 6, 14-29.

6. hét: Hatvanad - Zsolt 95, 7-8~ 1

2. Vasárnap .Karotin IL Kor. 11,21-12,9 Zsolt. 95.
3. Hétfő Balázs Mt. 13, 10-17. .Mk. 6, 30-44.
4. Kedd Ráhel Mk. 11, 15~19. Mk. '6, 45-56.
5. Szerda Agota Mk. 6, 1--6. Mk. 7, 1-13.
6. Csütörtök Dorottya Mk. 4, 26-29. /Mk. 7, 14-=-23.
7. Péntek Tódoc 1. Kor. 2, 1-5. Mk. 7, 24-30.
8. Szombat Ananka . Zsid. 6, 1-8. Mk. 7, 31-37.

7. hét: ötvened' - Lk. [13,31.

9. Vasárnap Abigall 1. Kor. 13. Zsolt. 31, 10-\17..
10. Hétfő Elvir-al ILk. 13, 31~,5. Mk. ~, 1:-9.
11. Kedd Bertold Lk. 9, Hl-23. Mk. 8, 1()'-';'21.,
12. Szerda Lidia Joel. 2, 12.....::19. Mk. 8, 22-26.
13. Csütörtök Ella Lk. 9, 57--62. Mk. 8, 27-G3.
14. Péntek Bálmt Ézs. 58, 5-12. Mk. 8, 34-38.
15. Szombat AJldáska . Mk. 9, 14-29. Mk. 9, 1-13.

,
8. hét: Iinvo(',aViÍt r- Böjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

16•.Vl3Sámap Julianna II. KOT. 6, 1-10. Zsolt. 4.
17. Hétfő Donát Jak. 4, ,1-10. Mik. s, 14-29.
18. Kedd KOIIlJI'ád J>aik.1, 13~18. Mk. 9, 30-37.
19. SzerdJa Zsuzsanna Zsid. 4, 14-16. Mk. 9, 38-41.
20. Csütörtök Alrnos Zsid. 12, 1-7. Mk. 9, 42-50.
21. Péntek Eleonóra Mt. 16, 21---Q8. 1VDk:. 10. 1-12.
22. Szombat Gerzson Mt. 12, 38-42. Mk. 10, 13-16.

9. !hét: Reminiscere fo- Böjt 2. - Ézs.54, 5.

23. Vasámap Alfréd 1. Thess 4, 1-7. Zsolt. 5.
24. Hétfő Mátyás Jn. 7, 1~18. Mk. 10, 17-24.
25. Kedd Géza Ap. csel. 5, 17--'29. Mk. 10, 28-31.
26. Szerda Sándor- 1. Sárn, 3, 1-10. Mk. 10, 32-4'5.
27. Csütörtök Akos Jer. 20, 7-13. Mk. 10, 46-52.
28. Péntek Elemér- Zsid. 5,4-10. Mk. 11, 1-11.
29. SWIIIlIbat Román Mt. 2,1,33-46. . Mk. 11, 12-14.

Corrdvfse.lő.Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményeidet
támadja és rontja a bún. Félelemmel és Igérettet csábít a Sátán. Ne hagyj
etesnünk a kísértésben. Mentő szereteted óvjon, védjen és a kísértések tüzéoöí
megerősített hittel vezessen ki mdrsket. Amen.
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Protestáns I ~api igéknaptár

10. hét: Oculi - Böjt 3. }- Mt. 20, 28.
1. Vasárnap Albin Ef. 5,11-9. Zsolt. 6.
2. Hétfő Lujza J. Pét 1, 13-2J1. Mk. 11, 15-19.
3. Kedd Kamélia Mk. 6,,7---'13. Mk.' JI, 27-33.
4. Szerda Kázmér Lk. 22, 24-30. Mk. 112,,1-12.
5. Csütörtök , AdCJlrjáJn Dk. 4, 38-44. Mk. 12, 13-17.
6. Péntek Alpár 1. Kor'. 14, 9-16. Mk. 12, 18-.27.
7. Szombat Tamás Ezs. 49, 1---<6.i Mk. 12, 26---'34.

H. hét: Laetare f- Böjt 4. - Jn. 12, 24.

8. Vasárnap Zoltán Gal. 4, 21-5, 1. Zsolt. 136.
9. Hétfő Franciska Jn. 4, 122----'29. Mk. 12, 35-37.

10. Kedd Oldrnpía 1. Kir. 19, 1~. Mk. 12, 38-44.
11. SZ€II"<ki Aladár Mk. 12, 28-34. Mk. 13, '1---<13.
12. Csütörtök Gergely JIIl. 6, 47-59. Mk. i13, /14-23.
13. Pénte!k Krísatián Jn. 12, 20----:26. Mk. 13, 24-37.
14. Szombat Matild Jn. ~, 121-.3{). I Mk. 14, 1-11.

1 12. hét: ludica - Böjt 5. ~ Jn. :17, 19.
15. Vasárnap Nemz.ünn. Zsid. 9, 11~15. Zsolt. 17.
16. Hétfő Henrietta Zsdd. 17,j23---i27. Mk. 14, 12----'26.
17. Kedd Gertrud Jn .. 7, 1-13. Mk. 114,27-31.
Ü!. Szerda Sándor, ,Ede Jn. 13, 31-35. Mk. 14,32--42.
19. Csütörtök József Zsid. 10, 1---'10. Mk. 114,43-52.
20. Péntek Hubert JIIl. 11, 47-55. Mk. 14,53---<65.
21. Szombat Benedek II. Móz. )32,30-34. Mk. 14, 66-72.

13. hét: Virágvasárnap r PaImarum - Ézs. 53,11-12.

22. Vasárnap Katalin Fil. 2, 5-11. Zsolt. 59, 2-9. 17-18.

23. Hétfő Brunó Ézs. 50, 5-10. Mk. 15, '1---'15.
24. Kedd Gábor Zsid. 9, 116-J28. Mk. 15, 16-28.
25. Szerda Zsolt ZSid. 4, 15-5,9. Mk. as, ~9--41.
26. Csütörtök Erika 1. KOT. 11, 20-32. Zsolt. 31, 20-25.
27. Nagypént. Hajnalka Jn. 18, 19. Zsolt. 69, z--,22.
28. Szombat Gedeon Mt. 27, 57---<66. Mk. 15, 14--47.

14. bét: Húsvét - JeL 1, i18.
29. Húsv.vas. I Jónás I 1. Kor. 5, 7--8. Zsolt. 96. \
30. Hűsv.h, Izidor I Ap. csel. 10, 36--43. Zsolt. 30.
31. Kedd Arpád Ap. csel. 13, 26-33. Mk. 16, 1-8.
Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mí reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megválto szereteteddel eljöttél a vil~ba, jöjj el a mi gyümölcstelen és haj-
szolt életünkbe is. Amiképpen megtisztftottad Isten templomát, igéddel tisztítsd
••g,,,üriket Isten Szentlelkének templomává, amely Feléd tárj a ajtaját és Téged
cticser·örökké, Amen. '
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1. Szerda Hugó Ap. csel. 3, 12-20. Mk. 16, 9-20.
2. Csütörtök Anm Ap. csel. 8,26-40. 1. Pét. 1, 1-9.
3. Péntek KeresZltély 1. Pét. 3, (18-22. I. Pét. \1, 1Q-.......12.
4. Szombat Félsz, finn. 1. Pét. 2, 1-40. 1. Pét. 1, 13---.16.

\ 15. ihét: Quasimodogeniti ,......1. Pét. 1. 3.

5. Vasárnap Vince 1. Jn, 5, 4---.10:. Zsolt. 75.
6. Hétfő' Cölesztin II. Tim. 1, 6-10. 1. Pét. 1, 17-21.
7. Kedd Hermann II. Tim. 12,1~5. 1. Pét. 1, 22-23.
8. Szerda Lidia 1. Pét. 1, Q2-25. 1. Pét. \2, 1~10.
9. Csütörtök Erhardt 1. Tim. 1, 12-17. 1. Pét. 2, 11-17.

10. Péntek Zsolt 1. Pét. 1. 3-.9. I. Pét. 2, 18--'25.
11. Szombat Leó Jónás 2. I 1. Pét. 3,. 1-7.

16. ihét: ,Miserieordias Domini - Jn. ilO, 12;27;28. ,

12. Vasárnap Gyula 1. Pét. 12,21~5. ZsOtlt. 23.
13. Hétfő Ida Ef. 2, 4-10.' . 1. Pét. 3,8-17.
14. K€lddi Tibor Mt. 26, 31-35. 1. Pét. 3, 18-22.
15. Szerda Tass Jn. 21, 15-19. 1. Pét. 4, 1-11.
16. Csütörtök Rudolf 1. Pét.5, 1-4. 1. Pét. 4, 12-19.
17. Péntek Enikő Jn. 18, 1-9. ~ L Pét. 5, 1-5.1
18. Szombat Ilma Ap. csel. 20, 28-32. L Pét. 5, 5-14.

il7. hét: IJubilate - II. \Kor. 5, 17.

19. Vasárnap Kocsárd 1. Pét. 12,11~20. Zsolt. 36, 6-1L
20. Hétfő Tivadar Ef. 4, 17~4. Péld. 11,1~10.
21. Kedd Anzelm Ef.4, 25-32. Péld. 2, 1-'10.
22. Szerda CsHla 1. Jn. 4, 7-14. Péld.3,I-Ú
23. Csütörtök Béla Ap. csel. 17, ;22-33. Péld.4, 20-27.
24. Péntek György II. Kor. 5, 16-21. Péld. 6, 6-ll.
25. Szombat Mámk Rm. 1, 18-25. Péld. 8, 12-32.

118.hét: Cantate - Zsolt. 98. '1.

26. Vasárnap I Ervin I Jak. 1, il7-21. Zsolt. 146.
27. Hétfő Arísztíd Ef. 5, 8-14. Peld. 10, 17-23.
28. Kedd·

I
Valéria Jn. 6, 6~9. Péld. 14, 26-35.

29. Szerda Albertína I Kol. 3, 16-'24. Péld. 1'5, 16-27.
30. Csütörtök Katalin Mt. 21, 12-17. Péld. 16, 1-10.

Megváltó Ururik t Te vagy a' feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts mínket az új életben járni
és az odafelvalókkal törődni. Amen. '
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Napok I Protestáns,
\ Napi ig é knaptár

1. Péntek I Munkaünn. I II. Tim.2, 8-13. Péld. 12.1,1-16.
2. Siom'bat Zsigmond 1. Sám. 1,6,14-23. Péld. 23, 29-39.

1 ,19. hét: ,Rogate - Jn. 12, 32.

I 3. Vasál'DJap Irma Jak. 1, 22-27. Zsolt. 123.
4. Hétfő IFlóI"ián Mk. 1, 35-39. Péld. 25, 11-22.
5. Kedd Gotthárd Kol. 4, 12-<6. Péld. 31, 10-31.
6. Szerda Frida' I. Tim. 2, 1-R I. Kor. 1,9.
7. Csütörtök Mennyb.ü. Ap. cS~L 1, 1-1.1. ZsoLt. 110.
8. Péntek Gi:z€Il.Ja Kol. 3, 1---4. 1. Kor. 1,110-'17.
9. Szombeít Gergely lJk. 18, 1---<8. I. Kor. 1, 1,8-25.

20. hét: Exaudí - Zak. 112,10.

10. V,asárnap Armin 1. IPét. 4, 8~11. Zsolt. 42.
U. Hétfő Ferenc . Jn. 14, 15-'21. L Kor. ll, 26-31.
12. Kedd Pongrác Jn. 15, 17----21. L Kor. 2, 1-5.
13. Szerda Szervác I. Kor. 2, 12-16. 1. Kor. 2, 6-10.
14. Csütörtök Bonifác Jn. 7, .37-39. 1. lKor. 2, 11-16.
15. Péntek Zsófia Zsid. 11, 32---40. I. Kor. 3, :'1-10.
16. Szomlbat Mózes Ézs..41,17-'20. 1. Kor. 3, 11--'17.

, 21. hét: ,PÜnkösd i- ~. 4. 6.

17. Pünk.. v. Bánk Ap. csel. 2, 1----18. Zsolt. 108,'2-7. 14.
18. Pünk.h. Erik Ap. csel. 10, 42---48. Zsolt. 81.
19. Kedd Buda Ap. csel. 2, 42-47. 1. Kor. 13,,1,8-23.
20. Szerda Bernát Ap. csel. 3, 11----10. 1. lKor. 4, 1-5.
21. CSÜ törtök Konsbamtin Ap. csel. 4, 6-21. 1. Kor. 4, 06-'13.
22. Péntek Júld.a Ef. 2, 17-22. 1. Kor. 4, 14-2,1.
23" Szombat Dezső j Ap. csel. 8, 14-.25. I. Kor. 5, ll-8.

,22. hét: lSrenthál10mság ünnepe ~ Ézs. 6. 3.
24. Vasárnap Gergely Rm. 111,,33'---136. Zsolt. 99. ,
25. Hétfő Orbán V. Móz. 6, 4-13. I. Kor. 5, 9-'13.
26. Kedd Fülöp KoL 2,1-9. I. Kor. 6, 1-8.
27. Szerda Helga Ef. 4, '1~.: ( I. Kor. 6, 9-11.
28. Csütörtök Emi[ I. Tim. 3, :14--'16. I. Kor. 16,112-~0.
29. Péntek Keve Ef. 1,3-14. I. Kor. 7. 10-<16.
30. Szornbat Janka Jn. 5, 17-23. I. Kor. 7, 17-21.

~3. hét: Szentháromság -utáni 1. - Lk. 10, 16.
31. Vasárnap I Angela I Jn. 4, 16-~1. Zsolt. 19,110-13. 19.
Szentháromság Istene! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal
is. A titkok a tiéd, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk. Taníts meg mín-
ket arra, hogy titkaidat alázatos Iéjekíkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hívó
szívvot fog.adjuk. Amen.'
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Hétfő Tünde I IL Tim. 3, 14-17. 1. Kor. 7, 29-31.
2. Kedd Anna' Ez. 2, 1-7. 1. Kor. 8,1-{l.
3. Szerda Ildikó Ap. csel. 8, 26-35. 1. Kor. 8, f7-n
4. Csütörtök KOOocsa Lk. 10, 1-11. 1 Kor.' 9, 1-1'l,
5. Péntek I Angela Ez. 3 22----.27. L Kar. 9, 13-18.,
6. Szornbat Norbert Ézs. 5, 1-7. 1 Kor. 9, 19-'23.

24. hét: Smnthálromság utáni ~. - Mt. ll, 28.

7. Vasárnap Róbert I. iJn. 3, 13-18. Zsolt. 26.
8. Hétfő Medárd Ap. csel. 6, 1-7. 1. KJor. 9, f24-27.
9. Kedd Félix Préd. 5, 1-7. 1. Kor. 10, 1-13.

10. Szerda Margit Mt. 11, 25-.J{). I. Kor. 10, 14-22.
11. Csütörtök Barnabás Lk. 14, .12-15. I. Kor. 10,23- 11,1.
12. Péntek Virág I. Kor. 1, 20-25. I. Kor. 11, 2-16.
13. Szombat Tóbiás Jaik. 2, 1~. 1. Kor. 11, 17-2\;.

25. hét: Szentháromság utáni 13. - ,Lk. 19, 10.

14. Vasárnap Vazul 1. Pét. 5, 5-11. Zsolt. 10, 12-ta.
15. Héffő Jolán ,1\:k. 2, 1-12. 1. Kor. 11, 27-34.
16. Kedd Jusztin bir. 10, 6-16. 1 Kor. 12, 1--3;
17. Szerda , Laura Mk. 2, 13-17. J Kor. 12, 4-11.
18. CSJütörtök Arnold Rm. 4, 1-8. J. Kor. 12, 12-·~6.
19. Péntek , Gyárfás Rm. ,5, 1-5. 1. Kor. 12, 27-31.
20. Szombat Rafael I. Jn.2, 1-6. I. Kür. 13, ,1-7.

26. ihét: !SzenJt!háromság utáni 4. \-- dal. 6, 2.

21. Vasárnap Alajos Rrn. 8, 13.:....,23. Zsolt. 119, 33-13.
22. Hétfő P3IU1iilla Mt. 3, 1-12. 1. lKor. 13;8-13
23. Kedd Zoltám Fil. 1, 12-21. T. Kor. 14, 1-<12.
24. Szerda Iván Ézs. 40, 1-8. L Kor. 14, 13-Hl:
25. Csütörtök Vil.rnos Ap. csel, 19, 1-7, ! Kor. 14, 20-'2";
26. Péntek János, Pál uk. 12, 49" 53. 1. Kor. 14,26-40.
27. Szombat László Jn. 10, 40-42. 1. Kor. 15, 1-7.'

l27. ihét: Sztmltháromság uténí 5. - Lk, 9, 62.

28. 'Vasárnap I Levente I 1, Pét. 3, 8-15. Zsolt. 1.
29. Hé1iő Péter Pál I Lk., 9, 57-<62. I. Kor. 15, 12-1.1\,
30. Kedd Pál r. Kir. 19, ,15-21. 1. Kor. '15, 20-23.

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyüjekezetébe. Vezérelj el mín-
ket rní nden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, sztvesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség
gyümölcseit. Amen.
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Napok Protestáns I Napi igé knaptár

1. Szerda Tibold Lk. 9, 51-57. 1. Kor. 115',29-3'1.
2. Csütörtök Ottokár II. Tim. 4, 1-5. 1. Kor. 15, 35--44.
3. Péntek Korriél Lk. 9, ;18---<26. 1 Kor. 1~, 45-49
4. Szombat 'Ulrik Lk. 14, 25-35. , I Kor. 15, 50-'53.

28. ihét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.

5. Vasárnap, Enese , Rm.6;3--11. Zsolt. 139. 1-18.
6. Hétfő Ézsaiás 'fit. 3, 3--7. 1. Kor. 15,54-58.
7. Kedd Cirill 1. Pét. 3, 18-22. r. Kor. 16, 1-9.
8. Szerda Teréz Gal. 3, 26-29. 1. Kor. 16, 10-14.
9. Csütörtök Veroníka Mk. J,6, 14-18. 1. Kor. 16, 15-24.

10. Péntek Amália Mt. 3, 13-16. II. Kor. 1,_1-7.
11. SZOlI'IlJbat Uli Ef. 3, 14-21. II. Kor. 1, 8-11.

29. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.

12. Vasámap Izabella Rm. 16, 19-23. ZsO'l.t.65. ,
13. Hétfő Jenő Mk.8, 13-21. II. Kor. 1, 12-22.
14. Kedd Eörs Jak.3, 1-10. II. Kor. 1, 23- 2,4.
15. SzerdJa Henr:i!k 1. Kor. 6, 19-20. II. Kor. 2,5-;11.
16. Csütörtök Zalán Mk. 9, 43--50. II. Kor. 2, 12-17.
17. Péntek Elek Rm. 12, 1-<2. II. Kor. 13,1-6.
18. Szombat Fr'igyes 1.' Kor. 9. 24-27. II. Kor. 3, '7-ll.

30. \hét: Szentháromság ,utáni 8. - Ef. 5, 9.

19. Vasárnap Emilia I Rm. 8, ·12-17. Zsolt. 92, 13-16.
20. Hétfő Illés Mt. .5, 13-16. II. Kor. 3, 12-18.
21. Kedd Dániel Gal. 6, 7-10. Il. !Kor. 4, 1-6.
22. Szerda " Mária MlaIg1d. Ja:k. 2, 14-17. II. Kor. 4, '7-12.
23. Csütörtök Lenke 1. Kor. 112,12-26. II. Kor. 4, 13-18.
24. Péntek Kriszti:na Fil. 1. 6-11. II. Kor. 5, 1-10.
25. Szombat Jalmb Mt. 21, 18-22. H. Kor. 5, u=ns.

131. 'hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.

26. Vasirnap- Anna I 1. Kor. 110,1-15. ZsoIt. 119,164-176,
27. Hétfő Olga Pred. 9, 13-18. II. Kor. 5, 16-21.
28. Kedd Ince Lk. 16, 10-13. ll. Ko!!'.6, Il-fo.
29. Szerda Márta Jak. 3, 13---.18., II. Kor. 6, 11-7,1.
30: Csütörtök I Judit 1. Tim. 4, 12-16. II. Kor. 7, 2-7.
31. Péntek Oszkár Mt. :10,16-<23. II. iKor. 7, 8-16.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a búnbocs"":at drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyerhetünk és bocsánatot nyújthatunk. Bocsá-
natod által Istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szí-
veket ajándékozol nekünk. Töltsd be sz:lvünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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Napok I Protestáns IN'" knaptár . apI Ige

1. Szombat 1. Péter I Lk. 12, 54-59. II. Kor. 8, '1-15.
32. hét: Szentháromság utáni 10. - Péld. 14, 34.1--------:--

2. Vasárnap Lehel 1.Kor. 12,1-11. Zsolt. 33, 12-22.
3. Hétfő CsHla 1. Tim, 2, 1-7. II. Kor. Il, 16-24.
4. Kedd Domonkos Neh. 14, 1-15. II. Kor. 9, 1-7.
5. Szerda Vajk 1. Pét. 2, 13-17. II. Kor. 9,3-15.
6. Csütörtök Berta Rm. 13, 1-7. II. Kor. 10,1-11.
7. Péntek Ibolya Jer. 18, 1~. II. Kor.10, 12-l!l.
8. Szombat László Rm. 19, 1-15. '. II. Kor. .11,1~.

33. hét: ,Szentháromságutáni ll. - 1. Pét. 5, 5.

9. Vasárnap Emőd 1 Kor. 15, 1-10. Zsolt. 113.
10.Hétfő Lőrinc Mk. 19, 33-37. II. Kor. 11,7-15.
11.Kedd Tibor I. Sám. 17, 4~51. II. Kor. 11, 16-33.
12.Szerda Klára Lk. 7, 1-10.' II. Kor. 12,\1-10.
13.Csütörtök Ipoly Ap.csel. 12,18~25. II. Kor. 12, 11-18.
14.Péntek Özséb Gal. 1, 11-':24. II.Kor.12,19-13, 4.
15. Szom'ba!t Már:ia Ef. 2, 1-7.'1 II. Kor. 13,5-13.

34. hét: ,szentháromság utáni ,12.- Mt. 12, 20.=-----~---~~16. Vasárnap Abrah;im II. Kor. 3, ~. Zsolt. 70.
17. Hétfő Amasztáz Mk. 1, 21--;28. Jer. 1, 1~10.
18. Kedd Ilona IL Kir. 20, 1-7. Jer. \1, 11-19:
19.Szerda Sámuel Jak. 5, '13-1IJ. Jer. 2, 1-13.
20. Csütörtök Alk. ünn. Mt. 9, 35----3S. ';er. 13, 19,- 4, 4..
21.Péntek Sámuel Mlk.5, 22--43. Jer. 6, 9-21.
22.Szombat Menyhért Lk. 4, 38--44. Jer. 7, 11-15.

35. hét: Szentháromság utáni 13. -- Mt. 25, 40.1------.-----23. Vasárnap Farkas Gal. 3, 15-22. Zsolt. 74.
24.Hétfő Bertalan J·ak.,2, 1-13. Jer. 7, 16-20.
25. Kedd Lajos Mt. 10, 40--42. Jer. ,7, 21-28.
26.Szerda Rózsa Zak. 7, 8-14. .ler. 8, 4-9.
27. Csütörtök Szíláed II. Móz.22, 20-26. Jer. 14,119- 15,9.
28. Péntek Agoston Zsid. 2, U-I18. Jer. 15, 10-21.
29. Szornbaf ,Lilla Jer. 22, 13-19. Jer. 17,5-18.

36. hét: Szentháromság utani 14. -- Zsolt. 103,2.'I------.--·~-
30. Vasárnap I Róza IGal. 5, 16~24. Zsolt. 50, 14-23.
31. Hétfő ~ Mk. 1. t10--45. Jer. 18, 1-12.
Merrny eí Atyán.k! Máriával együttr'nagasz,tal a lelkünk, mert betöltöd az éhezőt
javakkal. Testünk táplálására földi 'kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyeí
kenveret ajándékozol nekünk. Kérünk. rendeld ki számunkra a míndennapí
kenyerünket és teríts asztalt nékünk a Te országodban. Amen. '
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1. Kedd I Egyed I 1. Tim. 1, 12-17. .Jel. 20, 1-{j.
2. Szerda Rebeka II. Kor. 9, 1O~15. Jer. 20, 7---116.'
3. Csütörtök Hi,lda' I 1. Thess. 1, 2~io. .Ter.21, 1-'-14.
4. Pénteki I Rozália Fil. 1, 12-18. Jer. 23, 1-8.
5. Szombalt Viktor Fil. 1, 1~26. Jer. '27, 1~12.

37. hét: SzenJtháromság umini 15. - ~. Pét. 5, 7.

6. Vasámap Zakariás Gal. 5, 25-{j, 10. Zsolt. :37, 3-{j.
7. Hétfő Regima Péld. 30, 4-9. Jer. 28.
8. Kedd Mária 1. Tim.6, 6-12. .ter. 29, 1-14.
9. Szerda Ádám I. KOT. 7, 20-24. Jer. 30, 1~3.

10. Csütörtök Ekitk 1. Kir. 17, l-{j. Jer. 31, 31-37.
11. Péntek Teddóra Jn. 4, 31-38. Jer. 136,1~6.
12. Szómbat SZIaibolcs Lk. 6, 20-26 . Jer. 36, 27-32.. .

38. Ihét: Szentháromság utáni 16. - II. Tim. 1, 10.
13. V1JSámap Ludovika Ef. 3,13-21. Zsolt. 102, 2-8.
14. Hétfő Szerénke ,Jer. sir. 3, 22-33. Jer. 37, 1-10.
15. Kedd Enikő ZS;i.d.12, 4-11. Jer. 37, 11-21.
16. Szerda Edit Jób.2, 1-10. Jer. 38, 1-13.
17. Csütörtök Hadnalka Ef. 6, 18-20. Jer. 38, 114-28.
18. Péntek .Titusz Zsid. 10, 35-39. Jer. 39, 1-14.
19. Szombat Vilma Lk. /21, 10-19. Jer. 039,15-40, 6.

39. hét: ISzentháromság utáni 17. - (Mik. 6, 8.

20. Vasárnap Csendíka Ef. 4, 1.,...,6.. Zsolt. 127.
21. Hétfő Máté Rm. 13, iB-lO. Jer. 40, 7-16.
22. Kedd Móric Mt. 15, 1-9. Jer. 41.
23. Szerda Tekla Mt. 17, 24-27. Jer. 42.
24. Csütörtök Gellért 1. Kor. 9, 19-23. ,TeT.43.
25. Péntek Kleofás Gal. 5, 1. 4-{j. Jer. 44, 1-14,
26. Szombaít JusztiJna Ámos. 5, 11-15. .ler. 45.

40. \hét: Szentháromság utáni 18. - '1. :.J1Il.4,' 21.

27. Vasárnap Labore I. Kor. 1, 4-9. Zsolt. 128.
28. Hétfő Vencel I. Thess. 4, 9-12. Jer. sk. 3, 14-24.
29. Kedd Mihály Jel.. 12, 7--.12. Jer'. sir. 3. 25-50.
'JO.Szerda Jeromos I. Jn. 4. 7-16. 1. Thess. 1.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepil1anthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megísmerní szeatséges orcádat és bűnös lényünket. Taníts
nunket szerit orcád előtt :félelemmel leborulni, bűneinktől pedig iszonyodva
menekülní. Ámen..

14



t OKTÖBER ~Tf~J~-
~

~

~ ~~

~~
~~

1. Csütörtök I Protestáns 1- Napi dg é k
2. Péntek naptár

Napok I Bogárka

I V. Móz. 30, .11-14. I. Thess. 2, 1-12 ..

3. Szombat I Petra II. Kor. 8, 1-9. r. Thess. 2, 13-16.
Helga Ap. csel. 5,1-11. r. Thess. 2, 17- 3. 5.

41. !hét: Szentháromság utáni 19. - !Jer. 17, 14.
4. Vasárnap Ferenc II. KOT.9, 6-11. Zsolt. 67.
5. Hétfő Aurél Mk. 8, 22'-26. 1. 'I1hess. 3, 6-13.
6. Kedd Brunó Kol. 3, 5-ll. 1.Thess. 4, 1~12.
7. Szerda Arnalda Kol. 3, 12-17. 1.Thess. 4. 13-18.
8. Csütörtök Etelka Lk. 19, 1-10. 1. Thess. 5, 1-11.
9. Péntek Dénes 1. Jn. 1, 5-10. 1.Thess. 5, 12-28.

10. Szombat Gedeon Jud. 20-25. II. Thess. 1.

42. )hét: S7Jellltháromság utáni 20• .- Jel. 3, 5.

ll. Vasál'llltap Fenyóke Ef. 5, 15-21. ZsoLt. 119, 17-24.
12. Hétfő Miksa .Tn. 6, 124-33. II. Thess. 2, 1-12.
13. Kedd Kálmán . II. Móz. 16, 2-7. II. Thess. 2, 13-17.
14. Szerda Hel:éIJl Jn. 15, 1-8. II. Thess. 3, 1-5.
15. Csütörtök Teréz 1. Kor. 10, 14-22. II. Thess. 3, 6-18.
16. Péntek G.áJl 1. Pét. 2, 5-10. II1.1VIóz. 1, 1-9.
17. Szombat Hedvig Zsid. 7, 23-28. Ill. Móz. 10, 1-11.

43. Jhét: Szenllháro:m.ság IUtáini21. - Ho Tim. 2, 5.

18. Vasámap Lukács Ef. 6, 10--17. Zsolt. 119, 89-116.
19. Hétfő Luciusz 1. iKor. 9, 24-27. Ill. Móz. 16, 1-<14.
20. Kedd Irén II. Tim. 2, 1-<5. Ill. Móz. 19, 1-<5.
21. Szerda Orsolya- Hm. 14, 4-<12. IV. !Móz. 13, 1-3.
22. Csűtöntök Előd 1. Kor. 9,.13-18. IV. Móz. 14, 1-25.
23. Péntek Györigyi Lk. 22, 31-311. IV. Móz..21,4-9.
24. Szomlbat Sa1?IDon 1. Kor. 7, 29-31. V. Móz. 1, 5-33.

44. hét: Szenthálromság utálIli 22. r+ Zsolt. 130, 4.

25. Vasárnap Blanka Fil. 1, 3-ll. Zsolt. 133.
26. Hétfő Dömötör Mt. 7, 1-5. V. Móz. 1, 34-46.
27. Kedd Szabina Lk. 17, 1-4 .. V. Móz. 4, 1-24.
28. Szerda Sirmon Mt. 6,9-15. V. Móz. 4, 25-40.
29. Csütörtök Jemő 1. Jn. 3, 18-22. V. Móz. 5, 1-19.
30. Péntek Fm-kas J. KOT. 5, 19-13. V. Móz. 5, 20-30.
31. Szombat Reform.ü. Jel. 14, 6-7. Zsolt. 46.

Jézus Krisztus, Urunk! Aldott légy azért, hogya megrepedt nádat nem töröd
el, és a pislogó gyertyabelet nem oltod eJ. Evangéliumod tüzével új élet Iáng-
ját .gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával 'megrnent ed a veszeridöt. Ne
engedd, hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizony-
ságtétel Lelkével. Amen,
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45. hét: Szentháromság ntáni 23. - I. Tim. 6, 15-16.
1. Vasá.map Marinna Jel. 7, 9-12. Zsolt. 82.
2. Hétfő Achíles 'Mt. 10, 1~10. V. Móz. 6, 4--.13.
3. Kedd Győző -Mt. 10, 11-15. V. Móz. 7, 16-11.
4. Szerda KárOlly Mt. 10, 16-23. V. 'Móz. 8, 1-10.
5. Csütörtök Lmre Mt. 10, 24-31. V. Móz. 10, 11-22.
6. Péretek Lénárd Mt. 10, 32...,.39. V. Móz. 18, ,9-22.
7. Szombat Okt. Forr. ü. Mt. 10, 40-42. V. Móz. 24, 6-22.

~6. hét: SzenJtháromság ntáni 24. - Mt. 24, 13.
8. Vasárnap Gottfried 1. Thess. 4, 13--J.8. Zsolt. 125.
9. Hétfő Tivadair Mt. 24,1-8. V. Móz. 30. 1-16.

10. Kedd Luther sz, Ü. Mt. 24,9-14. V. Móz. 30, 11--;-20.
11. Szerda Mártom. Mt. 24, 29-35. V. Móz. 31, ,30-32.
12. Csütörtök Jónás Mt. 24, ,36-42. V. Móz. 32, 19-43.
13. Péntek Szaníszló II. 'Dhess. 2, ,1~2. V. Móz. 33, 1-3.
14. Szornbat Klernentűna Mt. 24, 43-51. V.Móz. 34.

47. hét: ~z egyházi esztendő utolsóelőtti vasárn. - 11. Kor. 5, 10.

15. Vasárnap Lipót II. Thess. 3, 10. Zsolt. 39, 5-14.
16. Hétfő Ottanár Jn. 5, 19-24. Préd. il, i1---;14.
17. Kedd Jenő Zsid. 10, ~6-31. Préd. '3, 1-15.
18.·Szerda ödÖ'n Rm. 2, 1-11. Zsolt. 51, 1-14.
19. Csütörtök Erzsébet Lk. 21, 11-1~. Préd. 4, 17; 5-6.
20. Péntek Jolán Jel. 2, 1-5. 7. Préd. 11. 1-l8.
21. Szombat Olrvér 1. Pét. 4, 1-7. Préd. 12, \1-8.

48. ,hét: ,Örök \élet vasárnapja - Lk. 12, 35.
.22. V.asárnap Cecilia II. Pét. G, 3-14. Zsolt. 150.
23. Hétfő Kelemen 1. Thess. 5, 1-11. II. Pét. 1, 1-15.
24. Kedd Emma Zsid. 12,12-17. II. Pét. 1, 16-21.
25. Szerda Katallin . Mk. 13, 33-37. II. Pét. 12,1-12.
26. Csütörtök Csongor Mt. 125,14-30. II. Pét. '2, 13-22.
27. Péntek . Tünde Zsid. 10, 32-39. II. Pát. 3, 1-10.
28. Szornbat Stefánia Zsid. 12. 22-29. II. Pét. 3, 11-13.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9,9.

29. Vasárnap I Noé I Rm. 13, 11~14. Zsolt. 24.
30. Hétfő AndJriás II. Kor. 1, 15-22. Ézs. 56, 1-8.

l1:letFejedélmelKözü!ünk senki sem élönmagának és ,,,nl<i sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked .nalunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljunk, a Tied vagyunk. Amen.
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~.....=-w. ........s c =
Napok I Protestáns I . Napi igéknaptár

1. KedG Elza Mik. 2, 1. 2. 9. 12. Ézs. 57. 14-2.1.
2. Szerda Aranka . Zsid. 110,36-37. II. Sám. 7, 4-9 .
3. Csütörtök Olávía Ézs. .64, 1-3. . Ézs. 39.
4. Péntek Boa<bála Zsid. 10, 19-25. Ézs. 60, 1....,11.
5. Szombat Vilma Jel. 22, .12----14. Ézs. 61.

50. hét: IAdvent 2. -Lk. 21; 28.

6. Vasárnap Miklós Rm. 15, 4-13: Zsolt. 80.
7. Hétfő Ambrus Lk. 12, 35-40. Ézs. 62.
8. Kedd Mária II. Thess. 3, 1-5. Ézs. 63, 7....,19.
9. Szerda Emőke Jel. 2, 1-7. Ézs.64.

10. Csütörtök Juditt Mk. 13. 5-,13. Ézs. 64, 1-12.
ll. Pétn.te'k A~átd Lk. 17, 20-25. Ézs. 65, 17-25.
12. Szombat Gabrtella Jel. 3, 14-22. Ézs. 66, 1-2.

'51. ihét: Advent 3. - iÉzs. 40, .a. 10.

13. Vasárnap Luca 1. Kor.4. 1-5. Zsolt. 85.
14. Hétfő Sziltárdka Mt. 11, 11-15. f~zs. 66, 1~24.
15. Kedd Johanna Mt. 3, 1-11. Lk. 1,1-4.
16. Szerda Etel Lk. 3, 10-12. . Lk. 1,5-17.
17. Csütörtök Lázár Jn. 1, 6-9.15-16. Dk. 1, 18-25.
18. Péntek ,Estike Jn. 1, 29-34. Lk. 1, 26-38.
19. Szombat Viola Lk. 7, 29-3'5. Lk. 1. 39-45.

'52. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

20. Vasárnap Csaba Fil. 4, 4-7. Zsolt. 69, 31-37.
21. Hétfő Tamás Ézs. 45, 1-8. Lk. 1, 46-56.
22. Kedd Zé.nÓ 1. Kor. 2, 6-10. Lk. 1, 57-66.
23. Szerda Vliktórlia Mk. 3, 31-35. Lk. Il, 67-80.
24. Csütörtök Adám, Éva lVHk.5, 2-6. Lk. 2, 1-7.
25. Péntek Karács. 1. Tit. 2, 11-15. Lk. 2, 8-14.'
26. Szombat Karács. II. Tit. 3,4-7. Lk. 2, 15-20.

53. 'hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2, 29-30.

27. Vasárnap Jálnos I 1. Jn. 1. Lk. 2, 21-24.
28. Hétfő Kamilila Jel. 12, 1-6. Lk. 2, 25--'33.
29. Kedd DáviJd

I Jn. 12, 35-43. Lk. 2, 36-4;0.
30. Szerda Anikó Jn. 12, 44-50. Lk. 3, 1-14.
31. Csütörtök Szelveszber Rm. 8, 31-39. Zsolt. 121.

Kegyelem Istene! Esztendők végén, elénk állítod az új k;ezdetet jelentő bötcsöt,
Ahol emberi útunk elfogyott, Te új utat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogy-
hatatlan szeretetedért. Amen. ,
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Első vágyaim: hintaló, fakard.
A kis legényke harcolni akart.

Azután jöttek könyvek és mesék,
Tündérek, törpék lakták a szívét,

Repülőgéppel utazni vágyott,
Szívre 'ölelni egész világot.

Kereső lelkem égbe fogódzék,
Von~otta valIás, katedra, szószék.

Messze jövőnek útját kutattam,
.Múltak ködében el-elakadtam.

Két kis fiamban újra születtem
S féltő szívem la holnapon retten.

Egy vágyam száll ma imaként égre:
Győzzön az élet s a béke, béke ...

Seben István
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Népköztársaságunk Alkotmánya
tizenötéves

Az évfordulók alkalmat adnak
arra, hogy történelmünk kiemel-
kedő eseményeit értékeljük, azo-
kon elgondolkozzunk, jelentősé-
'güket' jobban megértsük s a ta-
nulságokat a 'jövőre nézve is le-
vonjuk. A mérték, amellyel a tör-
ténelmi eseményeket is értékel-
'jük, az élet, tehát hogy mennyi-
ben mozdították elő népünk és
az emberiség életét s benne a
magunk egyéni léiét is.

Az 1964. esztendő hazánk tör-
ténelmének nevezetes évforduló-
ját hozza: augusztus 20-án ün-
nepeljük a Magyar Népköztársa-
ság Alkotmányának tizenötödik
évfordulóját.

Tizenöt esztendővel ezelőtt,
amikor Alkotrnányunk -'tCrvénnyé
lett, még igen nehéz helyzetben
volt a második világháború kö-
vetkeztében hazánk népe. A ro-

. mok eltakarításán már túl vol-
'tunk, de az építés mind külsö,
mind belső értelemben éppen
csak elkezdődött. Új'társadalmi
rendünknek még éppen csak
hogy az alapjait kezdtük lerakni.
A legfontosabb alapkövet a nagy
építőmunkában N'pköztársasá-
gunk Alkotmánya jelentette. Na-
'9yon sok új dolgot foglalt írásb a
akkoriban Alkotmányunknak
úgyszólván ; minden mondata.
Öriási j o r d'u l a t o t ho-
z o' t tam ú l t hoz kép est.
Ma már megszoktuk és természe-
tesnek találjuk, hogy a Magyar

2'

Népköztársaság a munkások és a
dolgozó parasztok állam a, to-
vábbá, hogy a Magyar Népköz-
társaságban. minden hatalom a
dolgozó népé ;(2. §). Azt is termé-
szetesnek találjuk, hogy a ter-
\melési eszközök zöme társadalmi
tulajdonként az állam, a közüle- •
tek, vagy szövetkezetek tulajdo,
nában van (4. §). EI se tudjuk
képzelni, hogy gazdasági életün-
ket ne előre meghatározott 'és ki-
dolgozott terv szabályozza (5. §).
Az egyes dolgozó viszonyulatá-
ban magától értetődőnek tekint-
jük, hogy államunk minden pol-
gára számára biztosítja a mun-:,

kához való jogot, a végzett

19



munka mennyiségének ésminő-
ségének megfelelő díjazást (45. §),
továbbá, hogy biztosítja a dolgo-
zóknak a pihenéshez ~s üdii.léshez
'való jogát, a jizetéses szabadsá-
got, hogy védi a dolgozók egész-
ségét, segít.i a dolgozókat I/nunka-

nemzetiségek szerint a törvény
szigorúan bünteti (49. §), hogy
államunk védi a házasság és a
család intézményét (51. §), támo-
gatja a tudományos munkát, a
művészetet, s minden rendelke-'
zésére álló eszközzel elősegíti a

néphez hű értelmiség kifejlődé-
sét (53. §). Különösen is hálásak
vagyunk azért, hogy a Magyar
NépköztáTsaság Alkotmánya biz-
tosítja polgárainak lelkiismereti
szabadságát és a vallás szabad'
gyakorlásának jogát (54. §). Fel
se tudjuk mérni a jelentőségét
annak, hogy' államunk demokra-
tikus erőit Alkotmányunk 56. §-a
'szerint a Nép f ron t van hi-
vatva összefogni. Mindez ma
'már életté, valósággá, q vérünkké

Orvosi rendelőben

képtelenségük esetén, hogy
mindezt széleskörű társadalom-
biztosítással és szervezett orvosi
ellátással valósítja meg (46-47.
§). Megszoktuk azt is, hogy álla-
munk biztosítja a dolgozóknak a
művelődéshez való jogát, sőt
arra rendkívül nagy lehetőséget
is nyújt (48. §): Szinte a vérünk-
be ment át az 'is, hogy Népköz-
társaságunk ban a polgárok bár-
milyen hátrányos megkülönböz-
tetését nemek, felekezetek, vagy
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'lett. Tizenöt évvel 'ezelőtt azon-
ban' hallatlanul új dolgok voltak
ezek: forradalmi újítások. Jócs-
kán akadtak olyanok, akik fan-
'tasztikusan merész ábrándokat, a
való élettől elrugaszkodott poli-
tikusok jelszavait v'oltak hajlan-
'dók Alkotmányunk tételeiben
látni. 'A tizenötödik évforduló
alkalmával éppen ezért azt kell
elsősorban is megállapítanunk,
'hogy Alkotmányunk ki-
ú II t a apr ó b á t. Bevált. Nem-
csak külső szimbólummá lett.
Hanem átment életünkbe. Rend-
kívüli módon átalakította, meg-
'változtatta, megjavította és fel-
emelte népünk életét. A Magyar
Népköztársaság tizenötéves Al-
kotmánya az élet {!lkotmánya,
népünk életét szolgálja, s előmoz-
dítja mindnyájunk szebb jövő-
jét, és békéjét is biztosítja.

Tizenöt évvel ezelőtt még éppen
csak hogy csírázni kezdett a b é -
k e v i lág m o z gal o m. 'Tizen-
ötéves Alkotmányunkban a bé-
'kéről kifejezetten nincs szó. Még-
is az, hogy Népköztársaságunk
Alkotmánya a legmesszebbme-
nően törődik polgárainak életé-
vel, a legfőbb garanciéija annak,
hogy államunk békénket, népün~
és az egész emberiség békéjét is
igyekszik a lehető legmesszebb-
'menően védeni. Az is természe,-
tes, hogy ennek az Alkotmánynak
a birtokában a magya?' nép, egy-
házunk népe is kezdettől fogva
részt'/,Jesza viLágbékét védő nagy-
'szabású történelmi megmozdulás-
'ban. És 'az is természetes, hogy
pár évvel későbben külön tör-

'vény gondoskodott belső és külső
békénk védelméről.

Keresztyén erkölcsi
szem ri ont ból néz v e Al-
kotmányunkat, csak helyeselni
lehet, hogy a magyar 'állam' a

"dolgozak állama és hogy minden

Játszótéren

hatalom a dolgozó népé. Az el-
múlt 15 esztendő hazai törté-
nelme fényesen igazolta a munka
központi jelentőségét államunk-
ban. A második világháború
szörnyű pusztításai -után, 'amikor
'szinte a semmiből kellett az or-
szágot felépíteni, amikor annyi
munka várt ebben az országban
mindenkire, döntő jelentőségű
volt a dolgozók államának meg-
'alapítása. Csak munkával, és-
pedig békés alkotó munkával le-
hetett az 'országot felépíteni. Ma
már sokszor' feledjük, hogy mi-
ly en mélyről indultunk el. Hogy
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A kecskeméti SZTK

. valóban a semmiből épült ez a
mi mai gyönyörű országunk
olyan fejlett, szép hazává, mint
amilyennek most látjuk mi is, és
amelynek csodájára járnak, a
külföldiek is. Ez a fejlődés, emel-
kedés annak a következménye,
hogy ruiumk: a dolgozók állama,
meiuben. tervszerűen' folyik az
alkotó munka, melyben 'munkája
szerint értékelnek mindenkit.
Tegyük hozzá, Népköztársasá-
g.unk Alkotmánya különösen az-
óta 'lett életvalóságunk lényeges
meghatározójává, amióta kormá-

nyunk, a dolgozók kormánya: a
forradalmi MunkásPa-
ras z t Kor mán y olyan böl-
csen és jól végzi a vezetés és irá-
nyítás felelősségteljes munkáját.
Lehetetlen, hogya szorgalmas és
okos munkának ne legyenek jó

gyümölcsei. Hazánk elmúlt más-
fél évtizedében Úv'ényesült a
'bibliai igazsdg, hogya j ó faj ó
'g y ü m ö l c s ö ket ter e m. ts
'hogy hazánk ilyen gyümölcs-
termő jó fává lett, abban döntő
jelentősége van Népköztársasá-
gunk Alkotmányának.

Tizenöt évvel ezelőtt még csak
a szocializmus alapjainak leraká-
'sa 'kezdődött hazánkban. Most
már az alapok lerakása megtör-
tént és magának a szocializmus-
nak az építése folyik. A jó épü-
letnek jó alapra van szüksége.

Hogy a szocializmus alapjainak
a lerakása megtörténhetett, és
hogy ezen az alapon az új gaz-
dasági és társadalmi 'rendet és
'békénk védelmét reménységgel
és gyorsan lehet építeni, annak
legfőbb forrása Alkotmányunk.



Egyházi szempontból külön
hál ára i n d í t muiket; evan-:
gélikusokat az a körülmény, hogy
államunk a lelkiismereti és a
vallásszábadság gyakorlását nem-
csak papíron ·'biztosítja. Az 1948-
'ban megkötött Egyezmény sze-
rint egyházunk tetemes államse-
gélyben .részesül. Az Egyezmény
betűin túlmenően éppen Alkot-
mányunk szellemében államunk
pénzügyi segítsége évről-évre
'lehetővé teszi lelkészeink tisztes-
séges fizetését,a lelkésznevelést
magát, s ezen kívül sok épüle-
tünk tatarozását. Közel félezer

templomunkban ünnepnapról-
ünnepnapra hangzik az ige, szdr-
'nyal az ének, száll az imádság
útmutatásul, örömünkre és vi-
gasztalásunkra. A szocializmus't
építő államunkban ennek írásos
és törvényes biztosítéka éppen
tizenötéves AZkotmányunk.

Alkotmányunk tehát az élet
Alkotmánya miruienképpen, Vi-
2ági és 'egyházi értelemben sza-
bad életünk legfőbb őre. Mint
'magyarok is és mint evangéliku-
'sok is Istennek adunk hálát érte,
s azért a sok jóért,. mely belőle
származott.

Dr. Vető Lajos

Budapest-Lágynfányosi lakótelep



AZ ÉLET LEVELE
. JANOS i.LEVELÉNEK ATTEKINTÉSE

Ez a bibliai könyv olyan mint .a tenger.
Gondolatai huUámoznak. A levél nem egyenes irányban előrehaladó,

Iáncszem-szerűen. következő gondolatmenetet alkot. Ugyanaz a gondolat
többször előbukkan. _majd eltűnik, hogy azután újra felmerüljön. Eppen
ezért nem, folyamatosan, szakaszról szakaszra ismertetjük a levelet,
hanem goridolatvílágának fő hullámai szerínt, amelyek a fejezetek során
összefonódnak, ismételten előjönnek, sa tenger hullámjátékára emlékez-
tetnek. .

.A könyv mondanivalója a tenger idótlenségére és egyszerűségére
-hasonlít. A tenger tükre fölött nyomtalanul tűnnek az évek, és az egész
~ bármennyire is változatos az időjárás szerint - messze betekinthető.
Ei il bibliai könyv tükrözi ugyan azt a keresztyén gyülekezeti helyzetet,
amelyben fogant, valamiképpen mégis fölébe emelkedik korának, és a
keresztyénség ö1'ök igazságainak megszólaltatójává válik. - S végtelenűl
egyszerű a tartalma. Nincs benne semmi bonyolultság. Még egy gyermek
is megértheti lényeget: Isten szeretet, szeressük őt és egymást. Szemern-
'ben ez a legnagyobb érv, hogy a könyvet valóban az öreg János apostol
írhatta. Így csak ő beszélt.

Alljunk meg hát csendesen néhány percre e "tenger" partján, hogy
megnyíljék előttünk hullámzó, évszázadok múíása kőzben változatlan,
és könnyen áttekinthető víztükre mögött az Istennek és gondolatainak

·'kimeríthetétlen,Csodálatosan gazdag mélllsége.

Az ÉLET .MEGTE~hESÜLÉSE
(ülv. 1,1""':4; 5,11-12)

1. Isten 19éje emberi fogalmakkal dolgozik. A láthatatlan valóságokat
tapasztalataink ablakán át világítja meg. Földi benyomásainkat jelképek-
nek használja, hogy kifejezze velük a megfoghatatlant és a megközelít-
'hetetl.ent. Így vagyunk .e levél fő tárgyával, az örök elettel is. Amikor
az Újszövetség az eljövendő üdvösséget szemünk elé akarja állítani, a
földi étette; szemlélteti. Ez a levél legtöbbször még a [elzőt is elhagyja
mellőle, s egyszerűerr csak így jelöli meg: az élet.

A földi életnek nagy megbecsülése ez. Az általános emberi élet,' amelyet
a születés és á halál keretez, válik szimbólumává annak az emberi
szavakkal leírhatatlan, jövendő láthatatlan valóságnak, amelyet Isten
ikészített az őt szeretőknek, Így csillog ott az emberi életen az örök élet
werőfénye. A földi élet szépségeí, örömei, boldogsága lesz az üdvösség
transzparensévé, amelyen keresztűl csodálatos fényekvillóznak felénk
az örökkévalóságból. Milyen egyszerű már ez is, bonyolultság nélküli,
rrrint a tenger tükrének látványa az örök életet úgy képzelhetjükel mínt
'a döldí élet kiteljesülését, rninden vágyunk betöltését, hiányérzet és fáj-
«íalmak nélküli, teljesen boldog életet.

Ha valaki az örök életben hisz, annak nagyon drágává válik a földi
élet: az előzőnek tükre, igérete, ablaka, sőt törpe mása mindaz az erő-
feszítés, ami itt a földön történik bármilyen hitű vagy világnézetű
emberek részéről a földi élet emelése, szépségeinek fokozása és bajainak
csökkentése érdekében, a rní keresztyén meggyőződésünket és segítsé-
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günket is magához vonja. Nekünk akkor dobban a szívünk, ha ez az élet
mínél jobban lesz előíze a 1lUÍ;Siknak: .'

2. A hívő embernek az örök életről nem álmai 'vannak. "Az élet meg-
jelent". Jézusban testet öltött. Ha valaki látni "akarja az eljövendő lát-
hatatlan életet földi keretek között, nézze meg.Itekínfse végig Jézus életét.
Az ö személyében testesüLt meg' az ,orök ébet, Belő1e sugárzott az" Élet
öröme, békéje, a szeretet varázsa. Amerre ő lépett, ott véget ért a faj da-
lom, szomorúság, gyász, betegség. Ott ragyogott a bűnbocsánat tiszta-
sága és nyugalma. Onnan menekültek a halál árnyai. '

Erről az Életről, Jézusról, hívő szemtanúk és füLtanúk tesznek vallo-
/mást. Az ő bizonyságtételüket őrzi a Szentírás, és adja tovább századok
suhanása közben az egyház igehirdetése. "Az élet megjelent, és láttuk
és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük riektek az örök életet, amely
az Atyánál volt és megjelent nekünk." , , ,

Ennyi az 'egész. A keresztyén hit végsősorban nem egy tan elhívése,
hanem a földönTárt Jézusban az FJlet felísmerése-a.n láthatatlanul ma
is élő Krisztussal közösségbe kerülés, nem valami misztikus. élmény
útján,hanem, a róla szóló igén keresztül. A Benne dobogó Életben része-
sülünk, mínt ahogyan az édesanya vére lüktet a szíve alatt hordott mag:'
zatban. Az örök életnek .ez a mai vérkeringése átfut másokon is, és
összekapcsol velük. Ugyanannak az Életnek éltető árama vezet át az
\.Atyánés a Fiún, s rajtam és minden hívőn. A Jézus Krísztussal való
személyes kapcsolat az örök élet állandó vérátömlesztése, amelynek nyo-
mán ez az Él~t dobogni kezd bennünk ,Ü}, a földi életkeretben, megáldva
a földi életet és termékennyé téve azt masok jav~ra.

JÉZUS 'KRISZTUS
(ülv, 2,1-6; 2,22-25; 4,1-6; 4,13-15; 5,6-12)

.,.,.
A levél Krisztus-képeiből mindenekelőtt egy hármas sorozat vonja

magára figyelrnünket: a Szószóló, az Engesztelő és a Példakép. (2,1-6)
A sorrend fordítottja a történeti egymásutániságnak, de éppen ezért
elgondolkoztató: a mából indul visszafelé. Nem vagyunk magunkra
hagyatva vétkezesünk közben: szót emel értünk, rnellettünk az Atya-
istennél az élő Jézus Krisztus. Következik ez az ő egyszersunindenkori
engesztelő halálából, amelynek hatálya az egész világ minden bűnére
érvényes, Mind.ebből azonban nem folyhat könnyelműség részünkről, sőt
annál hálásabban kell lába nyomába lépnünk: a hívő embernek "úgy kell
élnie, amint ő élt".

E tömör Jézus-rajzban benne van a mi Urunknak hármas szolgálata
életünk részére: közbenjárás, bocsánat, útmutatás. Bárcsak így olvadna
össze lelkünkben a földön járt, a keresztfán meghalt és a mennyben élő
Jézus Krisztus alakja, s rnozgatná hitünket a bűnbocsánat megnyugvására
és Krísztus követésénekfáradhatatlanságára!

Jézus személye azután egy hamis keresztyén felfogással folytatott és az
egész levélen végighúzódó vitában magasodik fel különösen is az olvasók
lelőtt. A korabeli keresztyén gnosztikus tévtanítás megvetette a testet,
az anyagot, s a lélekre, a szellerniségre helyezte egyedül a hangsúlyt.
Ennek megfelelően Jézus ember-vo1.ta jelentéktelenné vált szemükben,
s a m.egváLtást csupán leV,ki térre Korlátozták. Velük szemben vallja a
levél írója, hogy az igazi keresztyén felfogás szerínt a testbe övtözött
Krisztus, a történeti Jézus a Megváltó, a Názáreti az Isten Fia.

E keresztyén tévtanítók, akiket a levél hamis prófétáknak és antikrisz-
tusoknak nevez, Jézus élete döntő rnozzanatának megkeresztelkedését



ISTEN LÉNYE
(Olv, 1,5-10; 3,4-9; 4,7-12; 4,16) ,

Két tőmondat, végtelenü! egyszerű és mégis mindent kifejező, hullám-
zik végig a levélen: Isten világosság, Isten szeretet. Ez a kettő együtt
:tárja fel - Isten lényének kikutathatatlan mélységét, mintha a tenger
legmélye nyílna meg előttünk.

Az Isten vHágosSág. Ez ,a kifejezés a korabeli vallásos környezet nyel-
vén azt jelenti, ihogy őszent, bü1lif; gyüWM. Isten tökéletes tisztaság,
akinek lény ével nem fér össze semmi erkölcsi rossz, Maga körül, az
embereknél sem tűri a gonoszt. Vele csak úgy lehet közösségben lenni,
ha valaki maga is átveszi ezt a mentalitást.

Innen a levélnek az a merész mondata, hogy "senki sem vétkezik, aki
őbenne (Jézusban) marad". Ez a megállapítás nem a bűntelenség lehe-
tetlen vállalkozásába akarja beletaszítani az embert. Ellenben arra
/figyelmeztet, hogy a keresztyén ember nem veheti sohasem könnyedén
a bűnt, mert a bún a szent Isten előtt mindig bűn.

Ugyanekkor azonban megóv az apostol a képmutatástól és a kétségbe-
eséstől. Isten lényének szentsége rávílágít bűneinkre, és odairányít az
egyetlen megoldáshoz, a bűnbocsánathoz. "Ha azt mondjuk, hogy nincsen
'bűn bennünk, magunkat csaljuk meg és nincs bennünk az igazság. Ha
tmegvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket".

Nincs hát ellentmondás Isten személyének másik, a levélben főképpen
Ikiemelt, gyakorta ismételt meghatározásával: az Isten ezeretet. A keresz-
;tyénség' legnagyobb mondanivalójának ezt a legteljesebb, legegyszerubb

rtartották, mert szeríntük ettől az idóponttól kezdve állt csak a Szeritlélek
iirányítása alatt, és semmibe vették Jézus halálát, hiszen az csupán gyarló
emberi életének volt záró eseménye. Az apostol ezzel szembéri hang-
súlyozza, hogy halála, emberi mívoltának ez a legpregnánsabb megnyi-
!latkozása döntő része isteni hivatásának. "Nemcsak a víznek, hanem
la víznek és a vérnek a jegyében is" folyt megváltói munkája. Ez a két
szó ugyanakkor felidézi az olvasók lelkében a keresztségüket és az
nirvacsoravételt is, amelyen át ma jön Jézus hozzánk (5,6).

A mai keresztyéneknek ez a csupán kortörténeti érdekességűnek látszó
rvíta rendkívül fontos akt'UJalitást tartalmáz. Meg kell tanulnunk belőle
az Isten ,;materializ.musát". Sajnos" a keresztyénség a görög filozófia utó-
Ihatására 'hosszú időn át magáévá tette azt a bibliaellenes nézetet, hogy
la test bűnös, a lélek nemes, hogy a szellemi, lelki dolgok értékesek, az
anyagi természetűek és testi vonatkozásúak ellenben alantasak, hogy a
megváltás a lélek kiszabadulása a test börtönéből, és így tovább.

Ez az ún. dualisztikus felfogás meghamisítása volt az igazi keresztyén
hitnek. Isten előtt nem kevésbé drága a test, mint a lélek, nem kevésbé
!fontos az anyag, mint a szellem. Jézus Krisztus teljes testi-lelki mívol-
'tában lett az egész ember Megváltója. l\ll-intvalóságos Isten és valóságos
ernber. Emberségünk, emberi világunk anyagi, szellemi és lelki része
egyaránt általa megszentelt terület.

Amikor a mai világ hangsúlyozza az anyag [elentőségét, a gazdasági
Viszonyok alapvető formáló hatását, törekszik az emberi jólét emelésére,

'nekünk keresztyéneknek nem kell minderre idegenséggel tekintenünk.
,A testben eljött Jézus Krisztusba vetett hitünk alapján szabad megbe-
csülnünk az anyagót a szellem mellétt, az ember testi életének örömeit
a lelki és szellemi természetű élvezetek mellett, s szabad teljes erővel
szolgálnunk az ember földi jólétét az örök üdvössége mellett.
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és legmélyebb megfogalmazását e bibliai könyvnek köszönhetjük, Any-
nyira bátran rnondja ki ezt a végső igazságot Istenről, hogy színte egyén-
Iőségi jelet tesz Isten és a szerétet közé. "Aki szeretetben marad, az
Istenben marad és az Isten őbenne marad."

Van a levélnek ehhez hasonlóan néhány más éles fogalmazása (egyet
éppen előbb láttunk: ,,senki sem vétkezik .• ."). A kiélezett mondatoknak
-a célját, szándékát kell megértenünk: a hangsúlyt teljes erőből az igaz-
ságnak döntő rnozzanatára aobja rá a levél írója, hogy félreérthetetlenné
<tegyeazt. Itt sem arról van szó, hogy Isten személye beleolvad, eltűnik
a szeretet tengerében, mintha a szerétet lenne az isten. De arról inkább
szó van, .hogy Isten lényének tenger-végtelensége és tenger-mélyo csupa
és teljes szeretet. Ha valaki Istenben hisz, lényének betöltőjét, a szeretetet
'is vállalnia kell, nemcsak úgy, hogy boldogan elfogadja tőle, hanem
úgy, hogy maga is éli. "Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert
az Isten szeretet".

Még ví lágosabbá válik mindez, ha felfigyelünk arra, hogy a könyv az
Istent tartja a szeretet forrásának. "Ebben van a szeretet, nemhogy mi
szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket." Isten szeretetének
áradása természetesen az élet sokféle jelenségében, áldásában megfigyel-
hető, de döntő módon Jézus Krisztusban lett nyilvánvaló. )"Ebben nyil-
vánult meg az Istennek hozzánk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát
elküldötte Isten a világba, hogy éljünk őáltala."

Isten lényének ,kettős oldalából következik a hívő ember erkölcse,
amely legfőképpen ,a ezeretetbe-i nyilvánul meg. Hit és erkölcs, hit és
szeretet elválaszthatatlanok, hiszen - "az Isten világosság", ,;,az Isten
szeretet". A keresztyén ember így lesz életében az erkölcsi jónak törék-
vőjévé jellemében, magatartásában, munkájában, az emberekhez való
viszonyában. És így lesz a szeretet megvalósítójává családi körében csak
úgy, rnint a társadalomban, sőt tovább a mai kor nagy feladatai közepette,
amelyek az egész emberiség javát és békéjét szolgálják, De mindez már
átvezet a levél következő hullámmozgására.

A KERESZTYÉN EMBER
(Olv. 2,7-11; 2,28-3,3; 3,10-24; 4,17-21; 5,1-3; 5,13-17)

A keresztuén. ember ISrbengyeTm;eke. Lám, megint csak ilyen egyszerű
és világos, mindenkinek érthető megállapítás. Ez határozza meg a hívő
ember jelenét és örÖk jövőjét. Az utóbb.i persze. még távoli ismeretlen,
de a lényege bizonyos: "Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett
nyilvánvalóvá, hogy rnivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá
lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni úgy, amint
van." Az Isten-gyermekségnek a feltámadáskor kiábrázolódó képe az
Isten vonásait törésmentesen fogja tükrözni. Mint fiú az apjára, hason-
lítani fogunk az Istenre tisztaságban, szeretetben, örökkévalóságban,
hiánytalan örömben.

De addig is, a földi 'élet során két drága megnyilvánuLása van annak,
hogy Isten gyermekei vagyunk.

Az egyik: a b í-z o dalom. Mint a tenger tükre több színárnyalatban
csillog, ez az egyszerű, de mélyértelmű szó több irányban bontakozik ki
és valósul meg a keresztyén ember életében.

Bizodalmunk van az Uélet napjához. Krisztus visszajövetele elé nem
félve és remegve tekintünk, noha Isten szentségének világossága éles
fényben világítja meg 'bűneinket. Isten, szeretete, Krisztus értünk ontott



vére azzal az örvendező. bizakodással tölt el, hogy Isten kegyelmes lesz
hozzánk az utolsó nápon, a féltámadáskor. .

A gyermeki bizodalom már jöldi étellünk fOllyamán lelkiismeretünk
vádjai közepette VS nyugodtM teszi lelkünket. !"Ha szívünk elítél minket,
nagyobb az Isten a mi szívünknél." O többet lát !bűneink,ből mint rni
magunk; deokegyelme is nagyobb, rnínt ahogyan botladozó életünk köz-
ben kétségeskedve gondolnánk. "A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet."

S az Istenbe vetett bizodalom derűssé és reménykedővé tesz bennünket
áltaLában az éLettel szemben is. Isten irántunk való szeretete elveszi aggo-
dalrnainkat, mert arról győz meg, hogy egész életsorsunkat atyai kezében
tartja. Nem felhőtlen égboltra várunk. Az egyén és az emberi közösség
sorsában is lehetnek megrendítő események. De tudjuk, hogy Isten végső-
sorban ezeket is javunkra ésaz emberiség javára fordítja.

Így csillog hármas iránYban is a bizodalom a keresztyén ember lelké-
ben: az utolsó ítélettel, a lelkiismeret terhévei és a Borssal szemben.
Ezért tud a hivő - az Isten szeretetére 'támaszkodva - reménykedve
nézni' a mai emberiség sorsdöntő kérdéseire. S ezért tekint ibizakodva
a nagyvilág meglevő feszültségei közepette a jövő felé, remélve és mun-
kálva a békét és a társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődést.

Ébből a bizodalomból nő ki a keresztyén ember kérő imádsága az élet
kis és nagy ügyeiben egyaránt. "Ez aza !bizodalom, amellyel őhozzá
vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat min-
ket." - Ezen a ponton jön elő ismét egy kiélezett fogalmazás, amelyet
gyakran félreértenek. Azt mondja az apostol, hogy a vétkező keresztyén
testvérért kell könyörögní, de a "halálos bűnnel" vétkező keresztyén ért
nem (5,16-17). Isten kegyelmét azonban semiféle bűn nem korlátozza.
Nincs is szó .itt a bűnök olyan osztályozásáról, rnínt azt a katolikus
egyház teszi. Valószínűleg arra gondol a levél írója, hogya hitet meg-
tagadó keresztyénért hiábavaló a könyörgés. De levelének egésze és a
teljes Szeritírás szerint ezt a tanácsát nem követhetjük: Isten előtt nincs
reménytelen eset, még keresztyénekre vonatkozólag sem.

Isten-gyermekségünk másik megnyilvánulása: asz ere tet. Szeretet
Isten és az emberek iránt. Gyermekei vagyunk az Atyának, szeret az
Isten, - hogyne szeretnénk hát mi is őt és a többi embert! "Szeressük
őt, rnert ő előbb szeretett rninket" - minden mi szeretetünk Isten iránt
csupán visszhang, tükörfény. Válasz az Isten megelőző szeretetére.

"Mindenki, 'aki szeréti a szülőt, azt is szeretí, aki attól született." Isten
Atyánk, az emberek testvéreink - lehet-e ennél tömörebb és világosabb
megfogalmazása a teljes keresztyén hitnek és életnek?! A ezeretetmetc az
emb'e'rek ,iránt nagyonis konkrétnak: kell ,lennie. A levél korában ez azt
jelentette: "Akinek világi javai vannak és látja, hogy az atyjafia szűköl-
ködik, és bezárja előtte az ő szívét, hogyan marad meg abban az Isten
szeretete? . " Ne szóval szeressünk, ... hanem cselekedettel." A mi hely-
zetünkben már nem merül ki a szegények támogatásában a szerétet fel-
adata. Azt az óriási társadalmi folyamatot kell elősegítenűnk, amely az
egész világon abban az irányban halad, hogy eltűnjék mindenütt a sze-
génység és a szűkölködés, s minden ember részesülhessen az élet javai-
ban. A rni hazánkban a szeretet feladata a becsületes munka, hogy még
több elelmicikk, ipari termék, iskola, gyógyszer, kultúra. juthasson
népünknek. Es a rní időnkben a szeretet roppant feadata az egész világon,

. hogy rnegakadályozzuk a nukleáris háborút minden borzalmával és insé-
gével.

Negatívoldalról is megmondja a levél ugyanezt. Gyűlölet, gyilkosság
összeférhetetlen Isten gyermekeivel. Bizony, az a faji gyűlölség, amely
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egyes "keresztyén" államokban még napjainkban is felfedezhető, vagy
egy tömeggyilkos háború megindítása "keresztyén" államférfiak részéről,
szembekerülés a keresztyén mivolttal.

Bizodalom, szeretet - milyen egyszerű! De ez nem kevés; ez bősége-
sen elegendő a boldog élethez!

AZ IGAZSAG ISMERETE ÉS ÉLETüNK A VILAGBAN'
(Olv. 2,12-21; 2,26-27; 5,4-5; 5,18-21)

A levél olyan keresztyén tévtanítókkal harcol, akik magukat a keresz-
tyén igazság egyedüli tbirtokosainak képzelik, de életük nem tükrözi Isten
akaratának teljesítését az erkölcsi jó és a szeretet megvalósításában.
Pedig a mi hvtüwk igazsága annyit ér, amennllit másoknak használni'
tudunk. Téves lenne az a keresztyén magatartás', amely a mai világban
az igazság gőgjévei nézne a nem-hívő emberekre. Annak.az igazságnak,
amelyet Istenről megismertünk, alázatossá, becsületessé, hasznossá kell
tennie az emberek között. Isten ismerete csak akkor igazi, ha együttjár
vele az igaz emberség. legfőképpen az embertársi szeretet. Ezt őrzi ben-
nünk a Szentlélek ajándéka, "az a kenet", amelyet vettünk a keresztség-
ben, az igehirdetésben, az úrvacsorában. I

Most már megérthetjük azt, amit a levél a világról mond: "Ne szeres-
sétek a világot, se azokat, amik a világban vannak." Világos, hogy ez a
mondat a levél összefüggő értelme szerint nem jelentheti azt, hogy a
keresztyén ember ne szeresse a másféle embereket, ne szeresse az embe-
riséget. A könyv néhány helye kifejezetten is ellenemond az ilyen félre-
magyarázásnak (2,2; 4,14). Mégcsak nem is a földi élet tagadásáról van szó,
amelyet Isten szeretete fon át örömökkel, feladatokkal és küzdelemmel is.

Egyszerűerr a biin. hIJJtalmára figyelmeztet itt Isten igéje, amely azon-
ban nem rajtunk, a hívőkön kívül jelentkezik, hanem bennünk is. Ezzel
a figyelmeztetéssei a bűntől óva levél írója. Attól akar megőrizni, hogy
a keresztyén embernek istenévé legyen bármi az életben - akár élvezet,
akár a pénz hatalma, vagy maga a földi élet. Igy érthetjük meg utolsó
mondatát: "Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól!"

Isten gyermekei szabadon örülhetnek az élet szépségeinek és élvezetei-
nek, boldogan haszmálhwtják korunk és társadalmunk technikai, anllagi
és szellemi javait, az emberi kultúrw és civilizáció értékeit, sőt 'szolgál-
niuk is ketl. a földi élet minéll szebbé, boldogabbá tételét! az emberek,
népünk és az egész emberiség javára. Közben pedig lsten. marad az
Istenük és az örök élet a végső reménységük.

A "tenger" hullámzó tükrének és lenyűgöző mélyének látvány ával sze-
münkben, rnegyünk most tovább örömmel az életútunkon.

Veöreös Imre

~•••• ~ ••• ~_ •••••• ~<•••• F"" '.!'_,!," •••• 0 •••• '_'!"" II. 'J' 8_8' •• ,. 11:"

~ :
: Luther í,.úsaiból :
= := A munkától egy ember sem hal meg; de a munkát- :
: lanság és tétlenség felemészti az ember testét és életét; :
: mert az ember éppúgy a munkára született. mint a madár :
: a repülésre. :. .
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EU) ISTEN

AZ ÉLET ISTENE
NAGY rrŰBBLET.

Annál, hOflll valiami van, haJsonlíthatarlllanul Vöbbet mond ,az ilyen
megállapítás: él. - Nyelvek sora más kifejezést használ pl. a "já"-ra
a szerint, hogy a fáról mint anyagról, vagyis \éle;tnélküliről van-e szó,
vagy az erdő JJombos, illetve a kert flIIümölccsel-megrakott fájáról. Nem
könnyű megmcmdani mi az étet, De már a :nyelv.ek ki:alakuLásánál érezte
az ember annak szükségességét, hogy az élőt a;: él0IJtelentől megkülönböz-
tesse, mert az éle,t a létezés jelent{;ís többlete. ,Egyikr-másik nyelven még
ragozás közben is megkülönbözteti a beszélő, hogy élőt vagy élettelent
jel,ewt-e a szé, amely elé, vr;};}y mögé az .,'eset:' jelzésére szolgáló hang-
csoport kerül.

Kopár sziklákoti ne.m időzik hosszasán a Iszemünk, de erdő-koszorúzta
he,gycsúcsokon tartósan elpihen. Hó és jég-fedte hegyek dermecLtsége mi-
közben gyönyörködtet, megborzong az ember, a zöld rét, mikpr virágok
tarkÍJtják, viszont! csupa gyönyo.rűség. Jó letűnt évezredek emlékei közé
menni a múzeumokba. az ásatások helyeire, előbb-'Wtóbb azonban szinte
minden ember vágyódik abból a halott világból az élők közé az utca vagy
a szórakozóhelyemberforgatagába.

A lét legjeLentősebb tényezője az élet. A [létezők bizonyos körén belül
lenni és élni szinte ugyanaz. Mikor a Biblia a bűn következményét meg-
jelöli, halált említ, a Jézus váltságából elnyerhető üdvösséget pedig élet-
nek mondja.

AZ ELET ADOJA

Életünk Jézus Krisztus által Istentől van. A mi Atyánk a Jézus K1/'isz-'
tus ban. mint az élet adója, Atyja "mindeneknek". Krisztusban jutotIt és
jut az élet lehetőségéhez és iqéretéhez minden, ami - Pál szavaival
élve - a 1/'othadandóság rabságá1/'a szilletik. Isten életadó ténykedésének
a kifejezésére érthetően kevés a sneqszokoit tantétel: a világot és benne
az ember.t Isten teremtette. Isten életadó ténykedése nemcsak a kezdet
kezdetén volt ott, ott vam azóta is, állandóan a létezés hátterében. Igy
mondja 'ezt a 36. zsoltár 10. verse: "Mert nálad van az élletmek forrása;
c: te vi,zágosságod által látunk világosságot." Az, mmi él Istennel, az élet
adójávq,l, nem csupán az elindítás aktusában ta.lálkozott. Mindabban, ami
az éleihez sziikséqes feltételek biztosítására történik, benne van ő.
Kegyelméből ét napról napra, óráról órára minden. JO,IfJgalmondhatjuk:
lsten a nemlét hatá1/'án tart életben minden élőt mindegyre.

Éitet Isten, -mert élő. A Bibliában a teremtésnek élet'l'ehívás jellege
van. A művészet is így próbálja kifejezni a kifejezhetetlent. A teremtői
tettet a nyomában fakadó élet dicséri. K,ifogyhatatlannak ábrázolják ezt
az életet színekben. formákban, funkciókban, mert kime1/'íthetetlen Isten
bölcsessege és ereje. KiapadhaJtatlan az új egyedek és fajok létrehozCÍlSára
termékeny 'életá1/'. •

De Isten mégse a "Nagy Minden" a másik nevén. Erejét úgy adja mind-
ebbe, mindehhez, hogy a teremtmény számára örökre a Teremtő marad.
Személyes Isten. Ezé1'tt kap a teremtés bibliai elbeszélésében küUjn hang-
súlyt az embe1/' teremtése. Isten az emberrel nem Itárgyi, mecha-nisztikus
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kapcsolatot tart jienn, hanem személlleset. Életrehivó szava az embertől
választ vár. A !/;öbbi teremtményei'től ezt nem várja. Az élet titka mögül
rrlintegy előlép és azt mondja: Itt vagyok a Iti ,éltető Istenetek! Ahol ezt
hallják, lehet-e más válasz mint az ejéle: Mi is :ittvagyunk, rendelkezé-
sedre álLanak ,teremtményeid, "kezed alkotása", Miközben ez történik,
odahajol 'I1Z ember Istenhez, 'bizni Ik,ezd Benne és imádkozni tanul.
Az imádság az élő Istennel V(lJló személyes viszony egyik legjel~egzete-
sebb megnyilatkozása. '

AZ ÉLET VÉDOJE

Az élet annak védelme alatt áll, aki adta és mindegyre adja. Terem-
tőjének védelme alatt :áll még az álla,t- és növényvilág is. Nincs h€lb.yitt
arra, hogy ennek, a rtenyét réstletezzem és kooetkezcetéeeket 'vonjak le
abban az irányban, hogy hogyan járhat el és hogyan nem azzal, ami él,
az iember. Az ember teremtése kapcsán elmondottakból is kitűnik, hogy

az ember élete nem csupán foko:1'atilag ,több a többi élőkhöz képe:st hanem
merőben más. Emberiességüp,k megtagadása a kegyetlenkedés az állatok-
kal. A Teremtővel való viszonya nincs 'rendj§n annak, akinek kedve telik
az ártásban, pusztítás ban .. Az életnek arra a területére azonban mégis
van az embernek határátlépési engedélye, amikor azonban emberről van
szó, lehull 'a sorompó és szigorúbbnál szi'gorúbb megfogalmazásban hang-
zik a rtilalom "Ne ölj!". Az illetéktelen határátlépésekre való ügyelés a
Bibliában nem a sorompónál kezdődik. Isten igazoltatja az indulatosk~
dókat .és feltartóztat ja útjában azt az embert, aki egyelőre ugyan nem
fog gyilkos szerszámot, de csak külső körülmények tartják vissza al2ban,
hOlJy ,tegye, ha ezek a külső köriLlmények másképpen adódnának men-
ten megf.enné. '

De nemcsak ItiJlalnnakkal védi Isten az életet, hanem az élet 'kibonta-
kozásához kedvező feltételeket biztosító pOJTancsokkal. Ezek között a leg-
áltaLánosabb a szerétet parancsa. Ezt a szeretetet azonban nem hagyja
meg Isten érzüleltvHágunk melegq,gyáhan, hanem kiplántálja hétköznap-
jainkba, hagyott ne csupán illatozzon, hanem használjon.
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Szabó Lajos

AZ: ELET SZAMONKÉROJE
. "

Van e(]JJ.o.zyanirán1l, am:elyben minden mértékévé a szabadon, gátlás-
ta,lanul kibontakozó életet teszi. Mintha· az élet kinyilatkoztatás lenne.
Jézus is harcolt ugyan a' gúzsbq,kötő előíráso.kkal, betúrágással, hagllo-
inányos formákkal a Lélek oldalán az életért, de azért az "élet" szava nem
egyszerúen Isten szava. Nem minden élettelitettség-érzés és életkiterjesz-
tési-igénll jogosult. !Az ~lburjánzó élet sokszor nemcsak meddő, 1:!-anem
élősdi. Ha nem a sors szeszélyéből, hanem külderbésszerúenélünk, akkor
Isten akaratának 'megfelelőenjgyekezzünk élni. A vizet nem árt mederbe-
sza.rítani, hogy hasznosítani lehessen, a fát nem áTt az életerőt feles-
legesen elvevő hajtásoktól megtisztítani, hogy teremjen. Isten akarata
nem ez: élj ée punkJtum! O megmondja hogyan élj. De nemcsak keretet
szab, hanem tartalmat is ad az ember életének: Fiában, a szeretetét!
Emellett nem kétséges, hog1l van mit sromonkérnie is! '

•

új lelkészlakás Vecsésen
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A z élet értéke

Érték sokféle van a világon, kisebb-nagyobb, a figye/,emre alig mé,Ua-
tottóI kezdve a megbecsülüg és féltettig. Az emberi élettől függetlenül
azonban ezek vagy értelmetlen, vagy észre sem vertJtértékek. J0~e'11,tő8'sé,
értelmessé, számbavetté az emberi élet által lesznek. Ezért még a Ihittől
független, de józan szemlélet szerint is legnagyobb ItapwszltlalQlt1érték az
élet. A szület(ts, az éLni akarás, a szenvedés és halál ebből er,edően nagy
ügyek az emberek között. Még az életbő,l menekülő ember előtt sem az
éle,t váilt igazán értékitelenné. InkJább arról van szó ilye,n eseltekben, hogy
valami teher vált képzelten vagy ténylegesen elvise'lhetetlenné. AltaM-
nos szemlélet szerint i§ érték, ajándék az élet és ,tlöbb a puszta létezésnél.

A keresztyén lember' é/,etszemlélete azonban nem egyszerúen az élet-
érzésre és az álta!xí1!O'StapasztaLatra épülő. Hite szemével Isten felől látja
legnagyobb érteknek: az életet. Nemcsak azért érték számára a magáé és
másoké, mert van és több az élet a lMezésnél, hanem főképpen azért,
mert Istentől való és így ajándék. Az életet ajándékozó Isten szívét tárta
fel, szeretetét. hatalmát "és sZ5<Índékát mutatta meg az élettel. Ez az aján-
dék mindig Űrá emlékeztet. Mint legkomolyabb ajándék, felejthetetlenné
teszi az \ajándékozót. De megfordítva is nézhetjük a dolgot. Az ajándékozó
személye szúntelenÜ'l drágává, becsüUté, kedvessé teszi az ajándékot. Nem
játék ez a szavakkal, hanem valóstÍJ!Jlátás. A megajándékozott örvendező
rátalálása az ajándélwzora, Istenre és az ajándékra, az életre. Ha Isten
maga ajándéknak szánta az életet, akkor .okos, értelmes és hálás dolog
ennek megfelelően szemlélnünk azt. Magától ér,tetődőnek tartása éppen
úgy nem helyes, mint fölényes, értetlen ésoolátlan elutasí'tása. A bibUa
számtalan helyen utal arra, hogy a földi élet, tehát a testben, lélekben
és é11telemben egész emberi é~et esztendei nem a 'sors játékábÓ'1 sorakoz-
nak egymás után. Istentől valók az esztendők és a bennük lefolyó emberi
élet. Szaporodásuk jele annak, hogy akarja és adja az életet. E,lfogadása,
akarása és szeretete az ember részéről sem titkolni való szembeneiuez-
kedés Istennel, hanem hálás összecsendülés hatal'ma és szíve szándékával.
Sajnálni ée ,megbánni való a puszta éle,ven semmi sincsen. Csak a bún

. megbánni való. Maga az élet örgm, hálára késztető, mert ajándék. Annak
látjuIc az embermilliókét is, hajóI értjük ,a magunkét.

Krisztus Urunk felől, ez emberré lett Isten felől, még jobban elevenére
tapinthatunk aZ élet értékémek. Isten emberi testbe öltözése a leghitele-
sebb pecsét az emberi élei érté kén. Örökre érvényes prédikJáció ez arról,
hogy Isten nem é'letrészletet adott. akar és szeret, hanem testi, lelki és
szellemi vaJlósá;ggal rendelkező egésznek teremtett emberi életet. Nem
a szívek, lelkek Istene Ű csupán, hanem az oszthatatlan életé. Krisz.tus
könnyet ejtett Lázár sírjánál és gy<ÍJszoló iestvérei nem csupán távoli
jövendőbe reménykedő vigasZot kaptak, hanem az eleven testvért kapták
vissza. A naini özvegy nem egy élQ lelket, hanem élő fiát, valóságos gyer-
mekét, támaszá!t nuerte vissza. Jairus az élők földjén tovább fejlődő, a
valóságos gondot, örömet és reményt jelentő gyermekét, a kapeT'11,Uumi
százados embertársát, munka,társát kapta vissza. Nem minta-esetek ezek
mindenkinek mindenkor azonos igények Itámasztására. Isten keze az élet
és 'halál dolgában sem megkötözött kéz. Szabadkezúsége azonban nem
csö.kke.nti, hanem növeli az élet érté két. A 'magától éTltetődő sO'hasem az,

3 Evangélikus Naptár 33



mint az ajándékul kapott. Arra mutwtnak tehát a fenti életcsodák, hogy
Kris~tus felől nézve is a teljes élet a teljes érték. Rátette Jézus a kmronát
erre az igazságra saját valóscíoos haláláva'l és fe~támadásávaZ. A teljes
életért halt meg és a teljes életért 'támadott f,el. A kereszt és 'a husvéti
esemény az élet értékének legmegnyugtatóbb kifejezése. Ha valaki igazán
tudni akarja, mit ér az élet, Isten .p,agypénteki és husvéti cselekedetéből
meggyőződhet róla. "A keresztfán drága áron" (409. é. 1. v.), "Jézus él,
én is vele" (216. é. 1. v.)'. Krisztus felől 'rm:indenkire nézve igaz: nagyon
drága, legdrágább "a3ándék az élet.

A puszta élet értéke azonban alka'lom 'és Lehe,tőségjellefgével válik
tudatossá és gyakorlativá. Az előbb mondottak is - pedig Isten igéje
szerint valók és .azért iga.zak - könnyen a fellegekbe-járás valóságsze-
"ény hiedelmévé szürkülnének, ha az élet alkalom és lehetőség jellege
nem ta1'talmasítaná 'tapasztalati értékké. Éppen ezek során 'dől ei ugyanis,
hogy az emberi élet valóban nemcsak létezée, hanem annál sokkal több.'
Megtapasztalá'sa Isten ajándékozó szeretetének mindabban, ami éLetre
való. Másfelő,lszer,etet és felelősség azok irá11Jt,akik által és akik felé
kibontakozhat életünk Isten akarata szerinti életté. Erre valók az esztesi-
dők és a velük változó életkorok, Erre szolgál földi életünk szűkebb és
tágabb közössége: a 'csaLádé,az egyházé, hazánk é, de az emberiség egyre
inkább testet öltő közössége is. Isten szeretete minden napra VGJlóváés
emberek köztivé az emberi szeretet áZtal lesz. Legközvetlenebb helye
ennek a csal-ád. Isten szererere érvényesülhet a házastársak józan hűsé-
gében és egymás iránti feleZősségébetn.A gyermekek számára a szülők
áldozatos és féltő szeretetében válhatik Itapasztalttá. De már a családban
kell kibontakoznia a testvérszeretetnek is. A csaLádi szeretet érvényesü-
lésével kristályosodik az élet mindennapos örömmé és értékké, Hullám-
verése és sodra azonban nem ilyen szűk térre szorított. Kilép családi
medréb6l és a gyülekezet tágab.Q családjában újul, frissül, mélyül és
érvényesül az érzelmeket messze felülhaladó áldozatos szeretetté. Minél
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nagyobb területre terjed a szeretet hullámverése, amnál inkább bizonyí-
tott az élet értéke. Ezért nem érhert el határához a szeretet a vérségi és
hitbeli összetartozás élettükalmaiban, AlklJJlom és lehetőség cll haza és az
általános emberi összetartozás is. Szóvirágokitól megtisztított értelmük-
ben az áldott élet :áldássá lételének: drága bölcsői ezek. Az élet értéke
éppen nem csökken az által, hogy na,gy emberi összefüggésekben is hasz-
nos lehet. Sőt, akkor nő 'meg igazán értéke, amikor ez valósággá !Válik.
A.z evilági éiei; horizontját úgy méretez te terebélyesre Isten, hogy még
drágább lett az élet. Ez az evangélium felől teljes nemességében és táv-
latában igazolt. Hiszen azzal a lehetőséggel is gazdag, h091J halljuk, ért-
sük Isten igéjét és az gyümölcsöt teremjen gazdagon. Itt az áldott élet
áldássá íevéséÍJen, m4jd pedig az örök élet reménységének beteljese-
désében.

S3a1:JóGyula

Luther
írásaibó!

Isten a világot nem úgy teremtette, mint egy ácsmcster
vagy cipész, aki nem törődik vele, hogy a házat nem
ragadja-e el az árvíz és nem pusztítja-e el a tűz. Hane-n
ha Isten valamit megteremtett, akkor nem távozik el tőle,
hanem mellette marad, megőrzi és kormányozza, ahogyan
elkezdte. Ha pedig teljessé lesz, akkor ott marad benne.

Gyömrő új temploma
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kekongresszuson egyházunkat kép-
viselő Káildy Zoltán püspök kije-
lentése is: "Am is valljuk, hogy
drága, sőt míndermél drágább az
élet, azért olyan nagy kíncs szá-
mU!l1lkraa íbéke. Hitünik szerint az
egyház nem azért viam ebben a
világban, hogy önmagával foglal-
kozzék, hanem azért, hogy az ir-
galmaságot cselekedje másokkal és
ma nincs nagyobb irgalmasság,
mínt a béke és az élet védelme."

Az emberiség életét ma nem csu-
pán egy kitörhető háboru fenyegeti,
hanem a tömegpusztító fegyverek
puszta megléte, világméretű fel-
halmozása is fokozza a veszélyt A
világ megtapasztalhatta a külön-
féle atombornoák sorozatos, kísér-
letí robbantását és a tudósok
máris figyelmeztetik a vi'lág fele-
lőseit, hogy a légkör veszélyesen
fertőzött. Ezért az atomcsend el-
érése tekintetében folytatott mín-
den tárgyalás rendkívül fontos.

Láthattam egy több órás doku-
mentumfilmet, mely reádisan elénk
táeta vedett búnkerek automata
felvevőgépeinek lencseível megörö-
kítve egy esetleges atomháború
pusztításának teljes mérvét. Nem
volt kulíssza semmi serm, valódiak
voltak a különböző távolságú öve-
zetekben elhelyezett tárgyak, álla-
tok, csak éppen az embert helyet-
tesítették 'egyenlőre bábuk. Láttam,
hallottarn a bombák robbanását, a
fHmkool"áJn át 'is vakított a fel-
villanó perzselő tűz, mely bizonyos
övezeten belül míndent elpusztított.
Hatadrnas szálerdőket gyufaszálként
tarolt le és acéltamkek ágyus pám-
cél'kupoláit játékszerként tépte le
és dobta el messzíre a légnyomás.
Később a sugarhatást mérő, védő-
ruhás emberek műszered kimutat-
ták, hogy a közvetlen halálos öve-
zeten túl levő és a robbamtást lát-

Korunkat joggal nevezik a gyor-
sított történelem vtlágának. iMa
nem lehet elszigetelten és felelőt-
lenül élni, mert a világ egyik ré-
szén lezajló és azelőtt csak egy
két nép, vagy ország életét érintő
esemény a maga kihatásaiban ösz-
szefügghet az egész emberiség éle-
tével, sorsával. Ha bárhol a vilá-
gon elindulna egy meggondolatlan,
helyi érdekekért küzdő háború, a

mai tömegpusztító fegyverek ik:o~á-
ban az egész emberiség életét, lé-
tét is veszélyeztetné. Éppen ezért
a béke kérdése ma az egész em-
beriség kérdése, életkérdés. így a
béke védelme laz emberiség életé-
nek védelme. így függ össze azo-
nos sorsközösségben a béke és az
élet fogalma.

Ez a felelősség 'készteti a világ
[óakaratú embereit kövefkezetes,
szívós munkára nemzetközi SrKOi11

is a .békéért, az életért. Ebből a
munkából hazánk és egyházunk fe-
lelős vezetöi, képviselői kezdettől
fogva részt kértek, mert érezték.
hogy itt hallga.tmiok inem csupán
lehküsmeretlenség, hanem keresz-
tyéríí szempontból egyenesen bűnös,
krísztusíatlan cselekedet is lenn,",
így értelrnezhető a VI. Magyar Bé-
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.
szólag túlélt állatok a tó vízéből és
a föLd f'űvéből is halálos mérget
vettek magukhoz. A mindezt kö-
vető, hatalmas, sugárzással telített
füstfelhő elől e1rneneikülni szinte
sehogy sem volt lehetséges ..

Az ilyen szőrnyű veszedelem fe-
nyegetésével szemben fel kell
emelni keresztvéru lelkiismeretünk
szavát. Ha valahol, hát itt érvé-
nyes az ''igazság: "Ne ölj." (II. Móz.
20. 13.) és "Ne támadj fel a te fele-
barátod vére ellen!" (H'I. Móz. 19.
16.) se egyénileg, sem világmére-
tekben. .

'A béke pIUSZita. megvédése még
nem mindem, mert az életet sok
míriden fenyegetheti, vagy azt sok
mínden el is torzíthat ja. Ilyen a
szegénység, éhség, tudatlanság, be-
tegség, gyarmati elnyomás stb ...

Ezeket a 'sorokat írva két. 1963.
nyarán Budapesten látott kláUítás
képei villannak fel előttem: a ber-
lini múzeurn egyiptomi kiiáJilijtása
és 'az afrika! népeik felszabadítási
küzdelmeí t tükröző fényképlciállf-
táséí.

A .régí egyiptomi művészet a
szemlére tett szooraíban, lcísplasz-
tikaiban is híven tükrözte azt,
amit Madách Imre Az ernber tru-
gédiája ismert részében így fejezett
ki: "Milliók egy miatt!" Az e'gyip-
tomi nap hovénel Ls jobban átizzott
nunden iaJlikort:á:siból<1 ptramísokat,
ropparit kőszobrokat, csodálatos
templomokat alkoto, elnyomott, ki-
zsákmányolt rabszolga nemzedékek
egymást váltó, szenvedő SOI'a. Az

.jutott eszembe, valahányszor egy
egy szepen i<1lYaJgottfáraói arcmást
láthattam. "Milliók egy miat.t!"
Évek során át sem feledtem el egy
ftlmet, amely állom-és angolkóros,
pókhasú, de csontváztestű. légy-
járta szemű és arrcú, elcsigázott.
afrikai gyermekek csapatát állította
elénk. Mín.tha ebből a régi filmből
lett volna kívágva az egyik hatal-
masre, felnagyított kép ugyanerről
a témáról az emlí tett kiállításon.

Ma már nem kell bizonygatni,

hogy az ilyesmi ellen küzdení szó-
val és tettel nem csupán keresz-
tyéni, hanem általános emberi kö-
telesség is. A ma még bárhol a ví-
lágori meglevő elnyomás, liajiÍ. meg-
k.ülönböztetés már csak utolsó erő-
feszítése egy olyan políbíkai irány-
nak, amely fölött ítéletet mondott
az idő. A délllalfriJkaiNobel béke-
díjas, néger Luthulí Albert nem
véletlenül adta könyve CÍméül
Mózes szavát Fáraó elott: "Bocsásd
el az ém népemet!"

Szinte üdítő látni a felszabadult,
volt . gyarmati népek fiait a mai
életet ábrázoló új képeken élettől
duzzadóari. örömmel a munkában,
vagy tanulni az iskola padjaiban.
A reám néző, ragyogó ébenfaarcok-
ból tükröződő telcete szemek su-
gárzó tekintete tudta csak feloldarn
a nyomorúságok törnkelege láttán
bennem keletkezett feszültséget. A
kiál'lftás dokumentum jellege foly-
tatódott a budapesti utcákon, ahol
itt tanuló néger és színesbőrű diá-
kok: során láthattarn. Ezek azért ta-
nulnak, mert küzdení akarnak az
ellen, ami az életet megronthatja..
eltorzíthatja, tönkre teheti. Az ilyen
murikában adott segítség összhang-
ban. áll keresztyéní mívol.turukkal is.

Jézus sZlavais arra utal, hogy
jgE!ni.s szabad, sőt kell is még
,.szombaton" is "jót cselekedni",
ahol lehet segítem a másik em-
bert, "az életet megtartaní és ném
elveszíteni." (Lk:. 6, 9.). Ö ura a
szornbatmapnak, de ura földi éle-
tünknek is éppúgy rnint halálunk-
nak Az érte elveszitett élet meg-
tartás a halálhan is, die a nélküle
"megt,artott" élet már itt e földön
is eívesztegetett élet. Mi keresz-
tyének nem csupán a törvény, ha-
nem sokílcal inkább Jézus Krtsztus
által vagyunk cgyházibag és egyé-
nileg is leótelezve az élcet védel-
mére. Olyan életfeltételt kell a ví-
lágon és itthon is -teremt.eni, hogy
szülessen mmél több élet, akiknek
az életlehetőségeit biztosítaní és
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békességükö-, munkálkodru köte-
lességünk.

Az ilyen hazai és vtlágközvéle-
mény kíalakítására az egyéni szó
és törekvés gyenge, azért lett a
világ élő lelkiismerete a Béke Vi-
lágtanács és ennek példájára a
Keresztyén Béke Világgyűlés egy
ízben már megtartott €S 1964 év-
ben' Prágában újra összeülő tanács-
kozásai. Azt hirdeti ez már jelrnon-
datában is, ami olyan fontos kér-
dés rnimden emberre: BÉKE ÉS
ÉLET. Az emberiségnek ma vagy
a közös béke szolídaríitását, vagy
a közös pusztulás útját kell váll[18.1-

nia, Most felfokozottabban igaza
Viana régi görög Sofoklesnek Anti-
gone drámájában: "Sok félni való
van a világban, de nimes semmi,
ami félelmetesebb lenne mint az
ember."

Ma fel keLl építeni egy féllelem-
nélküli világot és ebben a keresz-
tyén embemek is segítend kell szó-
val, tettel, Irnádsággal. 'Azt a vilá-
got, ahol a madáchi igazság visszá-
jára fordulva érvényesül, ahol mdl-
liók egy miatt vannak, lesznek és
legyenek is érdekelve: A BÉKE ÉS
AZ ÉLET VBDEL'lVIÉBEN.

Benkő István

{}llJ-ulJO-dl és esendes élet
Kolozsváron jártam sok évvel ezelőtt. Feteitnetetleii emlékeket jelen-

tett számomra a -város megtekintése, de a legmaradandóbb élményt a
városon kívül nyertem. Feloiitek: benünket a Fellegvárba. Fent áLltunk
a hegyormon, roőrülöttünk a régi romok, mellettünk egy nagy kereszt.
Mélységes csend és nyugalom vett körül bennünket, mi magunk is aLig
mertük megtörnt Aztán lenéztünk az alaUunk fekvő városra. Láttuk liilc-
tető, Lázas életét, de a város zaja nem é'TIt·fel hozzánk. Kisdiák voltam
még, de ma is bennem él az a sóhaj, ami 'akkor kiszakadt belőlem: mi-
lyen jó volna mindig ilyen csemd és nyugalom!

Goethe egyik gyönyörű költeménye Tó.th Arpád fordításában ezt a
címet kapta: "A vándor éji dala". Igy hangzik:

Immár minden bércet
Csend ui,
Halk lomb, alig érzed,
Leruiibl: '
Sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka,
Te is nemsokára
Nyugszol, ne félj ..•

Lám, a vándor is a "bérceken", a természet elpihenésében találja meg
a csendet és nyugalmat,

Csend és nyugalom! Mindnyájunk ·szívében olthatatlan vágy él, hogy
ez a miénk legyen! - Falunkon egy országos főútvonal húzódik végig.
Már régen megfigyeltem, hogy az amúgyis óriási forgalom a hétvégén
megnő. Gépkocsik,motorkerékpárok suhannak, robo,gnak el egymás-
u,táin szombaton. és v.a·sárnap reggel a fővárosbób -kiielé, va~árnap este és
hétfőn korán reggelI pedig visszafelé. Ha a bennük, rajtuk ülő embereket
megkérdenénk: miért, hova sietnek, mind ezt mondanák: kikapcsoiódní!
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Megpihenni a munka utá1l!, a város zajos élete után egy kis csendet és
nyugalmat keresni, Mindnyájunknak szüksége van erre, ha másra nem,
a csendes lés nyugodt éjszakai pihenésre, vagy időnként, de lega~ább
évente egyszer kikapcsolódásra, vagyis csendre és nyugalomra.

Isten igéje is beszél a csendről és nyugalomról. De nemcsak úgy, hog'Ú
az embern.€.k iíeremtésénél fogva \szüksége van erre - hanem ezen túl-
'menően - arról, "hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk" (1. Tim.
2.2). Ta'lán érezzük máris: különbség van az időnkéniti csend és nyuga;Lom
keresése, meg a "nyugodt és cserules élet" közötti .

Amikor I'sten igéje erről beszél, nem egyszeruen arról van szó, hog1l
időnként kapcsolódjunk ki az életből! Nem is arró~, hogy önző módon
csak a sajrot' nyulgalmunkat keressük "kimenekülve" a világból "bérce-
ken", vagy "fellegvárakban". Nem is vawmiféle tétlenségre biztat az ige
ezzel a kifejezéssell. Sőt - amiwt látni fogjuk - ezzel Isten mérhetet-
len laktivitásra, Itársadalmunkban, hazánkban és az egész világban való
szolgálatra buzdíl!

Mi az a "nyugodt és csendes élet"? Egyszerűen az, hogy a viliág, s
benne a mi kicsiny életünk ,ió'rendben, nyugodtan és békességben' foly-
lyék. Egészen mindennapi dolgok is hozzátartoznak ehhez. Az is, amikor
este a rádió bemondója így kér bennünket: "Gondoljanak azokra 'is, akik
már nyu.govóra tértek. Halkvtsák 'le készüléküket!" Sokszor ilyen apró-
ságokon fordul meg, vagy borul fel a nyugodt és csendes élei/;. De hozzá-
tartozik ehhez például a nyugodt és csendes élet kialakítása la osaLádban,
vagy a munkahellyünkön is. Az e'mlített helyeken sokszor bizony nincs
szószerint csend. Mégis igyekezhetünk arra, hogy éleciink: 'itt ris jó rend-
ben és békében follyék, Kapcsolódik ezekhez a nyugodt és csendes légkör
'kialakítása társadaLmun,kban és nemzetközi viszonylatban is. Hozzátar-
tozna az "atomcsend" is, aminek megvalósulását 'teljes szívvel vártuk!
Nem véleltlen, hogy Pál apostol, amikor erről ír, így kezdi: "TaTltassaifWk
könyörgések. " királyokért és minden méltóságban levőkéTlt, hogy csen-
des és nyul']odalmas életet éljünk!" (1. Tim. 2, 1-2.) S tegyük hozzá, hog1l
ebben a Léokirrben. tud az egyház is nyugodtan és csendesen élni. A türe-
lem és nyug(1,lom idején tudja az egyház is Istentől kapott [elaáaná: betöl-
teni: az evangéliumot hirdetni és szeretettel szolgálni ..

Önhittség volna aet állítani, hogy ezt "csak mi" tudjuk 'megvalósítani.
Isz nem igaz, sőt elsősorban nem is a mi dolgunk. Isten azért állította
fölénk a felsőbbsége·t, vezetőinket, 'hogy ők fáradozzanak ezen és való-
sUsák meg ezt a tuutaimae feladatot. De munkájukhoz m.i is hozzájárul-
hatunk, sőt köteless~günk is mindent megtenni a magunk helyén.

Mivel járulhiatunk 'hozzá a "nyugodt és csendes élethez?"
Imádságunkkal és hi.tünkkell. ,;Intelek azért mindenek előtt, hogy tar-

tassanak könyörgések... minden emberért, királyokért és minden mél-
tóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalrn'/1;s életet éljünk teljes
istenfélelemmel és tisztességgel, inert ez jó és kedves dolog tr mi meg-
tartó Istenünk előtt" .(1. T,j,m. 2, ll-3). Pál apoS<tol arra inti Timótheust,
hogy az istentisz,beleteken imádkozza1}ak minden emberéTIt, vezetőkért,
az egész világért. S az i'mádságnak keJttős célja: "Ho'gy csendes és nyugo-
dalma;s 0letet éljünk" és "hogy minden ember üdvözüljön" (4. vers). S ez
a figyeLmeztetés bennünket is tanít. A gyülekezeit nemcsak azért van
egywtt, hogy önmagát erősÍ!tse, hanem, hog1l imádságával is szolgálja az
életet. A gyülekezet imádsága világot átfogó legyen! Másszóval: szél:esÍIt-
siit; imádBágunk perspektíváját! Emlékezetemben vannak igen szűk: lát6-
körű, önmagunk körül forg§. imaórák. Isten igéje nem erre tanít. Imád-
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kozni veZ1etőinkél't he~yi és országos viszonylO!tban! S a komoiuaa: értük
mondott imádságban oennetoauütatik irántuk a tisztetet és megbecsülés
is! Imádkozni hazánkért és az egész világé1't is! - Tudok va~akiről, aki
azt tareia. hogy az újság renqeteq vmatárgyat ad neki. Oioas áb~amférfiak
munkájáró~. útjairól - imádkozik értük. Olvas népünk problémájáról -
imádságban Isten elé viszi azokat. Olvú'~ tragikus eseményekről - ~mád-
ságban kér gyógyulást, vígasztalást. Sokat-sokat kellene tanwlnunk ebben
a vonatkozásban. Seu»: vagy 'Vag iá-okbriiek: imádságaink? Isten hatal-
mas dolgot bízott ránk, amikor az egész vHágért vQ!ló imádság Lehető-
ségével megajándékozott. Éljünk vele!

Hűséges munkánkkal is hozzá kell járulnunk a nyugod,t és csendes
élethez. "Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes éle,tet folytas-
satok, saját dolgaitoknak utána lássatok és tulajdon kezetekkel mttrnkM-
kodjatok . .. hogy a kívülva~ók iránt tisztességesen viselkedjetek" (1.
Thessz. 4. 11-12). A thesszalonikaiak úgy gondolták, hamarosan .visszatér
az úr. Munkájukat letették, családi életüket megszakították, hogy készen-
létben várják Krisztust. Ezért inÚ őket Pál apostol: nem így kell 'Krisz-
tusra várni! Ellenkezőleg: csendesen dolgozva, a mindennapi életben
becsillettet helytállva kell Ot várni. S ez a vers bennünket is erre tanít.
Nem úgy van, hogy minél komolyabban vesszük reménységünket, annál
inlvább elhanyago~hatjuk földi helytállásunkat! Minél erősebb szívünkben

)

az "élő reménység", anná~ inkább nő bennünk a felelősség hivG!tásunk
s az egész emqeriség irq..nt! S minden dolgunkban, munkánkban szem
előtt kell tartanunk ezeket: "tisztesség" és "becsület", mert: nincs' annál
szégyen~etesebb dolC/g, mint ,amikor keresztyén emberre mondják: nem
tisztességes és nem becsiiietes. S a munka a keresztyén e=ber szemében
nemcsak saját kényelmét, nyugalmát és előrehaladását szoLgálja, hanem
mások nyugodt és csende.\: életét! Nem valószínű, hogy mindnyájunkra
különleges [euuiaiok, nagy nyilatkozO!tok várnak a béke, a jó rend, az
emberiség előmenetele iiauében, De ae biztos, hogy ha valamelyikünk a
maga pos~tján becsülettel, hűséges munkával és odaadó szolgÚilattal
megállja helyét, hozzájárul az emberek szebb és boldogabb, nyugodt és
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csendes életéhez. Olyan dolog ez, mint amikor egy nemzetközi Igyors-
vonC1lthazánkban ker~sztülrobogásánál nincs "reprezentatív" szerepe egy
sorompó, vagy váltóőrnek. De ha elhibáz valamit, világraszóló szeren-
csétlenség támadhwt. Azt ,várja tőly,nk Isten, hogy csendesen, ta~án "rej-
tetten", de becsiileitel. és hűséggel álljunk helyt és szolgá~juk a ••nemzet-
közi auors", a "nyugodt és csendes élet" előrehaladását, s mind ebben,
mind pedig emberek üdvösségrejutásában ne hátramozdUók, 'hanem esz-
közei és munkásai legyünk!

Végül a "nyugodt és csendes élethez" hozzá ken 'járulnunk nyugodt és
csendes lényünkkel, ~letmódunkkal, más szóval Istentől kapott békessé-
günkkeL' "Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békes-
ségesen éljetek" (Róm. 12, 18.). Nyug'talan és lármás keresztyén nem
sokat tud tenni ebben a vonatkozásban. Isten azt akarja, hogya Tőle
kapott békesség és nyugalom tövábbterjedjen rajtunk k.eresztiil, Sokmin-
den hozzátartozik ehhez: szelídség, türelem, a békesség keresése, meg-
fontolt szavak, segítő készség. Van egy régi imádság. tgy h.amqzik: "Oh,
Uram. tégy engem békesséqeti eszközévé, hogy szeretni tudjak ott, ahol
gyűlölnek, megbocsássak ott, ahol széthúzás és harc van, reménységet
ébresszek ott, ahol kétségbeesés gyötör, viLágosságot gyújtsak ott, ahol
sötétség uralkodik, örömöt vigyek oda, ahol bánat lakik. Oh, Uram, add,
ne arra törekedjem, hogy engem vígasz,taljanak, 'hanem, hogy én víg asz-
ialiak; ne arra, hogy engem megértsenek, hanem hogy én legyek meg-
értő, ne arra, hogy engem ezeressenek. hanem, hogy én szeressek. mert
aki ad, az kap, aki magáról elfeledkezik, az talál, aki megbocsát, az
nyer bocsánatot, és aki meahal, az ébred fel örök életre." A Krisz,tus
keresztje által Isten lecsendesíü nyuatalan szívünket. Nála találjuk meg
szívünk csendjét és nyugalmát. De Istennek ez a cselekedete elkötelező
is: békességének eszközévé akar tenni minket felebarátaink között.

Azt s,zorQtuk mondani: úgy szép az élet, ha zajlik. De ahogy ezt mond-
juk, már'abban is benne van, hogy az "igazi", a cél: a nyugodt és csendes
élet. Ne feledkezzünk meg Isten nagy céljairól sem: "hogy nyugodt és
csendes életet éljünk" és "hogy 1TIIinden ember üdvösségre jusson"!
Hozzájárwltunk-e ehhez valamivel?

Keveházi László

D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luther í,oósaihi;l
Bűn-e, a 'I'íznarancsolat szerint engedelmesen. becsű-

letesen és fegyelmezetten élni, nem ölni, házasságot nem
törni, nem Iooní, hazudni és csalni? Felelet: hát hogy
lenne az!

De mindez még nem elég, s nem jelenti a Tízparan-
csolat megtartását, még ha külsőleg, cselekedeteinkkel
semmit sem tennénk is ellene. Mert Jsten parancsolata
nemcsak a l{üls~t és a láthatót követeli, hanem a szívre
tektnt, és annak teljes engedelmességét követeli 'meg.
Ezért nem csupán a külső életfolytatás és magatartás sze-
rínt, hanem a szív mélye szerint ítéli meg az embert.

~~~~~~S2S2~~~~~~~~25~~~~~~~S25~~
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mínt gondoskodo szeretete. A ke-
resztyén ember mindenmapí tapasz-
talata; Isten gondviselő Atyám!
Nem kell sokat loutatrnmk hamar
rátalálunk gondviselő szeretetének
sok-sok jeleire. RuházlaJóunlk,táplá-
lásunkra adott étel-ital, apánk,
anyánk, gyermekünlk, házunk, ha-
zánik, a kormányadta békesség, az
oltalom és biztonság mand gondos-
kodó szeretetét tükrözi. Isten gon-
doskodását látjuk abban is, hogy
igazibb és emberibb társadalmi
rendben élhetünk, ahol biztosítva
'{an míndenkí loenyere és mumkája,
ahol a tudomány és a technika
munkámk megkönnyítését, életünk
megszépítését és meghosszabbítását
célozza.

A transzkontinentálds expresz kí-
gyózva robog a kálométernyi hosszú
sötét alagútak és meredek szi'klák
között. Fent a kápráztató magas-
ság, lent a szédítő mélység. Az uta-
sok borzomgva gondorrlTlakialrTIa,mi
történne ha... Az ablaknal egy
gyermek bámul egykedvű bizton-
ságban a mélység felé. Szembenülő
útitársa megkérdezí r "Nem félsz?
Mi történne, ha lcísíklana a vonat."
"Miért 'féLnék! Az én apám a moz-
dőnyvezető" volt a válasz. A hívő
keresztyén is ilyen bízadommal te-
leinthet az életét és a világot kor-
mányzó gondviselő atyjára. Isten
teremtő, gondviselő és megváltó
murukáját látva és tapasztalva 'kJi
vol:na olyan érzéketlen és fából
való a keresztyének között, hogy
ne buggyaneia ki ajkán a boldog
vallomás: dicsérem az Urat míig
élek, ma, holnap, holnapután és
életern mínden napján. Szájjal és
teljes szívvel és nelki szánt élettel.

Istennek 'való élést aZ egyik egy-
házatya nagy' gyakorlati érzékkel
úgy magyarázza, hogy pl, a szem,
mely eddig a bűrut nézte, Istenben
gyönyörködjék, a kéz mely eddig

Á~ élet célja
Istent dicsérni. - Ez életünk

egyik célja,
Istendicséretce bőséges okunk

van. A bibliaolvasó ember tudja,
hogy az írás első Iapjától az utol-
sóig arról beszél mit 'cselekedett
Isten évezredeken keresztül az em-
ber megmentéséért és üdvösségeért.
Mermybre szereti a vdlágot és az
embert, hogyan ajándékozza meg

napról-napra Irgalma szeretetéveí,
hogyan harcol Isten szereltelte és
hűsége a bűmös emberért. Drámaé
küzdelmet folytat Isten szeretete
a bún ellen, a bűnösért. Ez a íoüz-
delern a golgota; kereszten tető-
zött, ahol Fia áldozata árán bűn-
bocsánatot és üdvösséget szerzett
az lsten. De még az utolsó szavai-
val is arról tanúskodik az Isten
igéje, hogy Isten kegyeíme a Jézus
Krísztusban az új vi'láJ@banis a
legnagyobb hatalom lesz.

Dícséretünk hangvétele nem hagy
alább Isten teremtő és gondviselő
mumkáje, láttán sem. Az általa te-
remtett és még mindig solctitkú
csillagvilág, a vetés és aratás mász-
tériuma, a kezenyomát viselö em-
ber.i test éppúgy dicséretre késztet,
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a bűnt cselekedte. Isten akar-atát
tegye,a nyelv mely eddig rágalma-
zott és szennyes dolgokat beszéllt
ezentúl Istent dicsérje, a S2)Ívmoly
eddig az indulatok -és gonosz gon-
dolatok fészJke volt a tisztaság és
a szentséz központja legyen.

A felebarátot szoígáíru - ez éle-
tünk másodilk célja.

Pál apostol a felebarát szolgá-
latát annyira fontosnak tartotta,
hogy csak emiatt akart ittmaradni
az életben (Fil. 1, 9-21). Vannak.
"elmélyül,tkeresztyének", akik túl-
sokat fOgJkt'l:koznak önrnagukkal ;
bűnükkel és üdvösségüídcel. 'Mert
csak anlaJguJkm ,goll1Jdoilin~,megfeled-
keznek a másik emberről és annak
szolgálatáról. Pedig a telebarát
szelgalata nélkül hűtlenné váíum'k
megbízatásunlchoz, s a csak magára
gondolokeresztyén nem érhet célba.
Egy leírás szerint a tibetí tensík
északi lejtőjén viharosan esíík a hó.
A járatlan úton egy magányos em-
ber törtet előre. Ereje javát már
kiadta, pedig még hatórai gyalog-
lás vár rá, míg a legközeiebbí
emberiakta helyre érkezik. Az út-
szélen egy féli,g behavazott ember
hangja jajong: Segítség! Segítség!
Ne hagyj ttt veszni. Megfagyok! A
vándor egy pillanatra megáll, de
azután mántha nem hallana, rá se
hederítve törtet tovább. Magam
sem midom IkiIbÍ'rtllm-eodáig, ha
segíték, mindketten ittveszünk.

Pár óra múlva egy másik ember
téved arra, Va['ami feketéllik a
frissen hullott nóból, de hang már
nem hallatsaik. Odalép. Ember!
Még lélekzik. Ez az ernber is tudja,
hogy hat óra a Iegközeíebbi em-
berla'kta hely, érs úgy érzi ereje
javát már felemésztette a széllel
és hóval vató viaskodás. De nem
gondolkodik. Hátára kőti a félig
~agyott szerencsétlen embert érs
megindul. A kettős fáradtság fel-
gyorsítja vérkeringését és jótékony
meleg járja át mínden tagját. Az
ide-oda mozgó embertelher a hátán
szintén meleget kap .. Lassacskán

felengednek meggémoeredett tagjai.
De mi az? Megimt teketéldik vaíarni
az útszélen. Az előbbi vándor, AK[
CSAK MAGÁRA GONDOLT. Oda-
lép. Figyeli a Iélekzést. Semmi élet-
jel. Kibontja a ruháját haU,gatja a
szívét, Már megállt, Ez már ment-
hetetlen. Tovább megy emberter-
hével érs tíz ÓI1aikemény érs nehéz
út után megmenekülnek. A c s a k
magával törődö, a másik terhélt
nem hordozo, a felebarátnak nem
szolgáló keresztyén ernber nem ér-
heti el a célt, mert acél kapurá-
ban Isten éppen a felebaráti szol-
gálatot kérj számon. Gondoljuínk
Máté evangéliuma 25. fejezertéa:-e.

A keresztyén ernbec szolgálatá-
nak tághonizonbúnaik kell Iermie.
Át kell törnie a családi, gyüleke-
zeti és egyházi határokat. lsten
szolgáíata átfogj 'a az egész világot
érs magában fogl:aJ.minden ernbent.
A mí szolgálatunéonak is ilyennek
kel'l Iennie, Felebarátunk minden
ember,' rajra, színre, nyelvre, val-
lásra és vrlágnézetre vaíló tekintet
nélkül, Leginkább pedig felebará-
tunk az, aki éppen az élet külön-
böző területein éppen ránk szorul,
akin éppen segiteni keli, akivel az
otthonban, a kórházban, a gyár-
ban, a tsz-ben együtt élünk érs
együtt dolgozunk, ak[ taíán külön-
bőzik tőlümík természetben, a világ-
ról alkotott felfogásban és sok mdn-
den másban. Mégis felebarát. Ne-
künk ezt a felebarátot kell szal-
gálnunk, hogy élete érs békessége
fennmaradjon, jóléte növekedjék.
Szeretetümloneík érs szolgálatamknak
át kell törni mínden korlátot és le
kell győeníe minden alcadá'lyt érs
meg keihl érkeznie a felebaráthoz
forrón és igazán. Csak a konlátokat
áttörő szerétettel tudjuk segi.ten.i az
ernberek eggyüttélését,

Szolgátatunknak áldozatosnak érs
praktik'llJSIIl~ kell Iénnie. Ismerem
a szíves szó erejét. De a velem
együttélő felebarátom számára min-
den szónál szebben beszél a tett.
Krisztus nemcsak beszélt a meg-
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Matuz László

váltásunkról, hanem áldozatot is
hozott érte. A mi. szolgáéatunknak
is idáig kell elrnennie!

Megérkezni Istenhez - ez éle-
tünk harmadik célja.

Az Istent dicsérő, felebarátot sze-
rető, Isten felé tartó emberek élete
céhtudatos élet és célba-talált élet.
Ezért boldog élet!

Az új élet
Retuikioiit komol'Ü :dolog. Talán nincs is ember, aki legalább egyszer

ne fogadta volna mea, hogy új életet kezd. Meg is próbálta tisztesetre
méltó igyekezettel, aztán 'namarosasi rá kellett ébrednie, hogy csak a
régit folytatja'. Később esetleg újabb nekibuzdulások és újabb kudarcok
kiroetkeztek. Rossz, diákok, könnye,lmű fiatalok, veszekedő házastársak,
elesettek, iszákos ok és társaik különösen sok szomorú tapaeztauüot sze-
reztek ezen a téren.

1. Az új élet jézusi ~let. Nemcsak ábránd, vágyálom, hanem szent való-
ság Jézus Krisztusban. Egyesek úgy vélik, hogy a megúju.lás a "nagy'
hívők" munkája, a kegyes életek lemásolása, csodás lelki jelenségek,

élmények, valami különös pszichikai erőfeszÍJtés nyomán sziiletik: meg,
és marad meg számu kra, mint valami drága ékszer. A valósá)g azonban
az, hogy Jézus dolgozik, éspedig feltűnően egyszerűen: Szentlelkével hir-
detteti Igéjét emberi ajkakon és ott s akkor, ahol s amikor akarja, ébreszt
hitet emberek szívébert, támaszt új életet. Ezt cselekszi már a keresztség-
ben és a továbbiak során a prédikációban és úrvacsorában újra meg újra
megújítva az életet. Tehát nem egyszeri megtérésből, újonnanszületésből
mechanikusan folyik a-z új élet, hane1Tb Jézussal az Ige által lé.tesült,
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bennső, eIevenen lüktető közösség az. Olyan, mint a szőlővesszőknek a
szőlőtőkéhez való tartozása. Jézustól kapja - mint vesszők a tőkéből -
a táplálékot, az erőt, az életet, a gyümölcstermés feltételeit. Az új élet
Jézusáltal, vele, benne való élet. Pál apostol így mondja: " ... élek pedig
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most test-
ben élek, az Isten Fiában való hiáben (élem, Aki szeretett engem és önma-
gát adta érettem." - Gal 2,20. - Az új élet Jézus élete az emberben.

2. Az új élei egyházi éle,t. Jó ezt hangsúlyoznunk, -mert gyakran kísért
az a gondolat, hogy az új élet olyan személyes, egyéni kincs, ami mások
közül kiemel, másoktól elkülőnU. A nagy hívők magányos emberek, mip,t
a puszták remetéi és a' kolostori cellák: lakói. Vagy ha ma már nem is
szigorú magányban, de szűk: zárt közösségben élnek, hátat fordítva az
egyháznak, mert nem tartják azt méltónak a maguk számára.

Pedig az egyház Jézus Krisztus teste, a Szentlélek műhelye. Itt szól
az Ige 'és szolgáltatják kia szentségeket. Itt van jelen az Úr és újulha't-
tunk meg áltClila, lehetünk nele egyek és élhetjük benne az új életert.

3. Az új élet világi élet. Talán meghökkentő tétel ez. De Ine,künk állan-
dóan szem előtt kell tartanunk, hogy Isten a Jézus Krisztusban e világ-
ért, e világra }jött; emberré lett; emberek között, a világ forgatagában
éü; a bűnösök barátja voLt. E v.ilágért adta életét a kereszten. Ezért él
az új (Hetet élő, a Jézus életét élő ember az egyházban a világért. Nem
a vilál'lon kívül, mégcsak nem is elszigetelődve az egyház falain belül
munkálkodik a világ érdekében, hanem az' egyházzal együtt - aminek
nincsenek falai -, mint Jézus teszének élő tagja él kovászként a világ-
ban tel/es méTitékben, hogy Jézussal feláldozva önmagát, átjárja, átnaesa,
megkelessze a világot új életre.

Közelebbről ez annyit jelent, mint megéTiteni a mai embert, az ifjúsá-
gat, öregeket és gyermekeket, a rokonszenveseket 'és értheteaeneket, a
hívőket és nem-hívőket egyaránt. "Zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé
lenni." Türelmesnek ,lenni a türelem határon túl, szeretni a ráiizetés
kockázatával és szolgálni feltétel nélkül .. Az új élet embere nem finy-
nyáskodik és nem háborodik fel az elbukás, a bűn Mttán, hanem vállalja
mások gyalázatát és barátjává lesz Jézusban a szerencsétlennek, hogy
felemelje. Nem /vözönyös a vajúdó kérdésekkel szemben, hanem váll-
vetve küzd a nem-hívőkkel együtt is a jó megoldásért, legyen az a mun-·
kamrs 'anyagi kérdése, .termelési probléma, béke harc, vagy egy széthulló
család 'megmentése és így ,tovább. UgyWlÍakkor példamutatóan áll heryt
a munkában a köztulajdon '{1tegbecsülésében, az erkölcsi tisztaságban.
Nem képzeleti lelki görcsök 'elméleti bogozgatása a szolgálata, hanem
valóságos emberek valóságos kérdéseinek, terheinek valóságos hordozása.
Teljes életével szolgál, egzisztenciálisan és építi az új életet - de nem Ő,
hanem a benne lakozó Krisz,tus.

Es az örökélet? - kérdezhetné valaki. Hiszen eddig csak a földi életről
volt szó. Az új életet élő keresztyén szilárdan hiszi, hogy az idők végén
meg kell állnia az ítélet Ura előtt. Várja KrisZltus kegyelméből az örök-
élete,t. !Az utolsó dolgok reménységében, éi Jézussal és éppen ezért az
utolsóelőttiek szolgálatában, a mában, it mai feladatok végzésében, hogy
szolgálatát teljesen betöltse Isten dicsőségére' és mindenek üdvösségére.

Bártfai l,ajoS
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Iöldi céljai vannak. "Mennyei eél"-
ja is van.

A "mennyei célt" Péter apostol
így fogalma zita meg: ,,'" a Jézus
Krisztus örök országába való be-
menetel ... "

Bibliánk többféle képet és kifeje-
zést használ e cél megjelölésére.
Szól róla úgy, mint az "Atya 01"-

szágáról", "városrÓlI", "aJranyváro6-
ról", "hajlékJrói", "mennyegzőről",
"koronáról", "új égről" .Ói , de min-
den kép és hasonlat azt fejezi ki,
hogy olyan hely, ahoil. Isten van,
ahol Öt színről-színre lehet látni,
ahol, el'lentétben a mulandóval,
minden örök, ahol nincs bűn,
nincs könny és gyász, nincs fájda-
lom és kiáltás, ahol minden szép-
ség, [óság és tisztaság; tökéletes,
hibátlan és szeplőtelen, valami na-
gyori-nagyon kívánt "jó".

Mindent összefogva mi úgy szok-
tunk beszélni erről a "mennyet
cél't-róí, mint üdvösséges örökélet-
ről.

Amikor idyen ígéreteiket kapunk:
... "aki hisz és megkeresztedkedík,
üdvözül" .... "higyj az Ür Jézus
Krisztusban és üdvözülsz" ...
... "aiki énbennem hisz, örök élete
van annak" ... "én örök életet adok
nékik és soha örökké el nem vesz-
nek" . .. míridig erre a végső célra
gondolunk ; üdvösségre, örök életre.
Amikor ilyen teíszólításoícat ka-
punk: ... "igyekezzetek bemenni a
szoros kapun"... "félelemJmeil. és
rettegéssel vígyétek véghez a ti üd-
vösségteket" . .. "nyerd el az örök
életet" . .. "aki az Isten aloara táJt
cselekszi, megmarad örölkiké".,..
"légy hű míndhalálig és néked
adom az életnek koronáját" ...
rnindíg erre az üdvösséges örök-
életre gondolunk. Ez az élet koro-
nája. Minden üdvösséges ígéret be-
telj esülése.

Az élet koronája
Rádíóközvetítést hallgattam egy-

szer egy délmagyarországi kásvá-
rosból. A termelőszövetkezetek ta-
karélepersely bizottsága ülésezett
itt. A riporterek több olyan embert
megszólaltattak, akik megtakarított
pénzüket a szövetkezetek bankjaiba
helyezték el. Ilyen kérdéseket tet-
teik fel: Mire gyűjtögetnék, milyen
céljasle vannak? A válaszok nem
voltak kütönösebben érdekesek, -
egyik házra gyűjtögetett, a másik

.öreg korára takarékoskodott, volt,
aki a lánya lakodalmára, - de
mindegyik tudta rnit akar elérni,
mindegyiknek volt célja, tudták
miért küzdenek.

A riport hallgatása közben
eszembe jutott, amit valamikor egy
rajnameribi temető egyik különös
sírtehratáról olvas'tam.Ez állt a
sírkövön: "Nem volt érdemes".
Ennyi és semmi több. Se név, se
életkor, semmi arról, hogy férfi,
vagy nő, nem tudni, hogy az el-
hunyt halála előtt maga összegez-
te-e így élete eredményét, vagy
hozzátartozói értékelték fgy az éle-
tét. De nem js fontos ez. Maga a
felirat "Nem volt érdemes", al'ról
beszél, hogy lehetnek emberek, akik
az életet céltalannak, értelmetlen-
nek találják.

Milyen másképpen hangzottak a
rádló-riportereknek adott válaszok!
Azok az emberek tudták, miért él~
nek. Ök válaszul erre a rajnamenti
sírfelíratra vaáószínűleg ezt a fel-
iratot választották volna: "Érdemes
volt". Érdemes volt élni, küzdení.

lAkeresztyén embernek is vannak
olyan céljai, - mirit mínde-, ép
lelkű embernek, - amelyeket erre
a földi életre tűzött maga elé. Van-
nak egyéni céljai, de közösségi cél-
jai is. Elérésukért tud dolgozni és
imádkozni örömmel és szívósan. De
a keresztyén embernek nemcsl;:i,k,
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Mi keresztyének benne élünk e
világban, ahol a munkánk, kenye-
rünk, otthonunk. családunk, em-
bertársaink. Becsületesen és hűsé-
gesen, alázatosan és örömmel vé-
gezzük azokat a feladatokat és
szolgálatokat, amelyek e látható vi-
lágban reánk hárulnak, De benne
élünk ístenfélelmünlckel, hitünkkel.
reménységünlklkela "menny" vilá-
gában is. Már most, már ·itt érez-
zük hitben "elöizét" az örök élet-
nek. Ez még nem a teljesség. A
cél elérése még ígéret. Még csak
menetközben vagyunk Még sok
mindenen árt; keN mennünk, még a
halál révén is át kelil jutnunk, hogy
elérjük hitünk célját.

Nem vakmerő reménység ez? Le-
hetetlen voLna - ha magunkra vol-
nánk hagyatva - a cél elérése, a ko-
rona elnyerése. Azért nem lehetet-
len, rnert Krisztussal megajándéko-
zott vi,lág és emberek vagyunk.
Azért nem lehetetlen, mert VIan
Megvá'ltómk, aki a mínket terhelő
adóslevelet, - bűneink 'adósJeve-
lét, - odaszögezte a keresztfára,
megsemmisítette. Krisztusban a
miénk Isten mánden drága aján-

déka. "Aki az ő tulajdon Fiának
nem kedvezett, hanem őt míndnyá-
junkért odaadta, hogy ne ajándé-

kozna nekünk míndent vele
együtt", a bűnbocsánatot is, üdvös-
séget is, koronát is.

Ez reménységünk, de felelőssé-
günk is, mert az üdvösség nemcsak
már itt e földön kezdődik, de itt
is dől el.

Szakáts László
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I ÉLETÉRT ÉS BÉKÉ"ÉRT I
- Káldy Zoltán püspök felszólalása a VI. Magyar Békekongresszuson -

A MAGYARORSZÁGI PROTEST ÁNS EGYHÁZAK - és azok
közös szerve az Ökumenikus ·,Tanács - nevében örvendező és hálás
szívvel köszöntöm 'a VI, Magyar Békekongresszust és annak részt-
vevőit. Örülök annak, ho.gy a 15 éves magyar békemozgalom ünne-
pet ül és hálásak vagyunk azértJ,hog,y ezen az ünnepen elmondhatjuk
protestáns egyházaink állásfoglalását ~ béke szent ügyében.

Káldy Zoltán püspök beszél a Békekongresszuson

Keresztyén hitünk szerint, az "egész emberiség egy vérből való" és
ezért az egész embetriség egyetlen nagy családot alkot. A faji, vallási
és világnézeti \.különbözőségek ellenére van egy nagyon mélyen rejlő
kapocs, amely erősebb minden elválasztó tényezőnél és ez az, hogy
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4 Evangélikus Naptár 49

rnindannyian emberek vagyunk. Ez pedig arra kötelez minden em-
bert és minden népet, hogy erősítse és fejlessze a népek közötti kap-
csolatokat,' és segítse győzelemre vinni az igazi ko egzisztenciát. Ez a
koegzisztencia azonban nem valami hűvös és tartózkodó egymás mel-
lelt élést jelent, hanem segítő, alkotó együttélést, amelyben az egyes

I '

Ülésezik a Békekongresszus

népek a maguk egyedi talentumával, tehetségével és kincsével szép
versenyben gazdagítják az egész emberi közösséget. Azt is valljuk,
hogy az atomháború lehetőségének a világában, tehát la mi világunk-
banélni annyit jelent, mint együtt élni. Vagyis: vagy megtalálják a



népek az egymfÍst segítő együttélés módját és formáját, ''Vagy kockára
teszik a puszta életet. Azt )is valljuk, hogy ennek a koegzisztenciának
nemcsak a népek és a !"emzetek kőzött kell megvalósulnia, hanem az
együttélés gondolatának az emberi szívekben is győznie kell, mert
csak az együttélés gondolatától legyőzött szívű emberek képesek a
népek Ikoegzisztenciáját Ikiépíteni.

Új kenyér

Azt is valljuk, hogy drága, sőt mindennél drágább az élet. Ezért
olyan nagy kincs számunkra a béke, amelyben van lehetőségijnk
arra, hogy széppé és boldoggá tegyük az emberi életet. Amikor mi
így imádkozunk: "A mi minden17flpi kenyerünket add meg nékünk
ma", akkor a "kenyér"-en nemcsak a magyar mezők drága gyümöl-
csét, az asztalunkra 'tett fenyeret értjük, hanem a kenyérbe belefog-
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laljuk és ahhoz tartozónak valljuk a békét is, az otthont is, a csalá-
dot is, hazánkat is, ée mindazt, ami az élet szé.pségéhez tartozik.
A béke annyira kell, mint a "mindennapi kenyér"!

Mivel ilyen kimondhatatlanul nagyra értékeljük az emberi életet
és a békét, ezért mi is küzdünk a magunk helyén és eszközeivel a
háború, ellen, az általános és teljes leszerelésért, azatomfegyverek
megsemmisítéséért, az atomfegyverkísérleteknek a fö'ldön, a föld
alatt és a légkörben való megszüntetéséért. Ezért küzdünk minden
ellen, am'i eltorzítja és megnmtja az emberi életet és az emberi alkotó
együttélést. Ezért küzdünk a gyarmati népek felszatladításáért és a
gyarmatosítás új formáinak [etszémolástiért: Ezért küzdünk a nyo-

A Prágai Keresztyén Békekonferencián

mor, az éhinség, a járványok, az otthontalanság, a tudatlanság és It
babona ellen. Hitünk szerint az egyház nem azért van ebben q világ-
ban, hogy önmagával foglalkozzék, hanem azért, hogy az irgalmas-
ságot cselekedje másokkal és ma nincs nagyobb irgalmasság mint a
béke és az' élet védelme és a népek egymást segítő együttélésének
lépésről lépésre, nagy türelemmel való kiépítése. Ebben - a békéé1·t
és életért folyó - nagy küzdelemben segítettünk eddig is és a jövő-
ben még fokozottabban akarunk seflíteni a jóakaratú embereknek

MEGGYŐZŐDÉSÜNK SZERINT a békét csak a teqezéleeeobkörű
összefogással lehet megmenteni. Ezért ta mi egyházaink, nemcsak az
egyházi béketörekvésekkel tartják a kapcsolatot, hanem örömmel
munkálkodnak együtt a jóakaratú emberek békemozgalmával; a



Békegyűlés a londoni Hyde Parkban

Béke-Világtanáccsal. Amikor életmentésről van szó"akkor nem lehet
bénító és elválasztó tényező, hogy milyen fajú, vallású és világné-
zetű emberek mentik az életet, hanem csak egy lehet a dőntő: hogy
mentsék az életet. Ha idős édesanyánk rosszul lesz és elesik az utcán,
ugye nem fontos az, hogy milyen vallású és világnézetű emberek
emelik fel, a fontos' csak az, hogy emeljék és megmentsék. Igy kell
összefognin ma a 'béke és az élet megmentésére minden jóakaratú
embernek!
. Az is meggyőződésünk, hogyabékemunkában túljutottunk azon az

időszakon; amikor úgy általánosságban akarhattuk: a békét és az

életet" ma a világban fennálló, konkrét kérdések jó megoldásának
szorgalmazásával és munkálásával lehet csak a békét munkálni.
IlYlFn feszülő problémák ma: a német békeszerződés, a nyugatnémet
újrafegyverkezés, a nyugatnémet-francia szerződés, Kuba függet-
lensége, Laosz semlegessége. Ezeknek a kérdéseknek a pozitív meg-
oldása segítségével kell a békét akarni és megvalósítani.

Magyarországi protestáns egyházaink számára ennek a konkrét
békemunkának a végzése lényegében istentisztelet végzése, a béke
és az élet védelme: istentisztelet. A húsvéti békemenetek alkalmával

'á londoni Hyde Párkban tartott békegyűlés alkalmával az anglikán
vallású CoUins kanonok mellé a szónoki emelvényre felugrott az
angol rádió ríportere és <közvetlen adásban ezt kérdezte tőle: .Kano-
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Collins kanonok a Húsvéti Békemenetben

nok, hogy lehetséges az, hogy ön pap létére, a húsvéti ünnepeket
meneteléssel és gyűlésekkel és nem a templomban tölti?" Collins így
felelt: "A 'gyűlés után elmehetek a templomba és bárki más is, aki
itt volt a Hyde Parkban. Egyébként úgy gondolom, hogy amit mi a
húsvéti ünnepek alatt tettünk, éppen olyan fontos, mint a templomi
imádság ... " Collins kanonokkal együtt, mi magyarországi protes-
tánsok is ilyen fontosnak tartjuk a békemunkát.

EGYHÁZAINK KEZDETTŐL FOGV A részt vettek hazánkban a
békemunkában. Már a Béke-Világtanács első párizsi nagygyűlésén a
munkások, tudósok és legendáshh·ű szabadságharcosok között ott

volt két magyarországi protestáns püspök is. Azóta pedig kiépült,
széles körűvé lett és megerősödőtt egyházaink békemunkája. Lelké-
szeink, teológiai tanáraink és a gyülekezetek vezetőségei hűségesen,
és becsületesen, tervszerűen és meleg szívvel végzik a béke szolgála-
tát. Azt akarjuk, hogyegyházaink a maguk teljességükben legyenek
a "béke egyházai". A Hazafias Népfront által évek óta, a lelkészek
számára rendezett békegyűlések igen nagy segítséget nyújtottak
lelkészeinknek a békemunkában. Őszinte hálával tartozunk ezért!

Sajnos, a nyugati egyházak bizonyos csoportjai nemegyszer a hi-
degháború eszközeivé lettek és sok nehézséget okoztak. De ezekben
az országokban is vannak püspökök, 'teológiai tanárok, lelkészek,
egyházi csoportok, akik naqyon nehéz körülmények között szívós és
eredményes\ békemunkát végeznek. A húsvéti békemenetek élén sok-
féle protestáns püspökök és lelkészek 'haladtak. Hadd említsük meg
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a nyugati egyházakban ezeket a fénylő neveket: Niemoller, Klop-
penburq, Mochalski, Günneberg, Collins, Gollwitzer.

A szocialista országok protestáns és orthodox egyházai több nyugati
egyházi emberrel összefogva, öt évvel ezelőtt létre hozták a Prág,d
Keresztyén Békekonferenciát. Azok a felelős egyházak és egyházi

Béke-ünnep a Népstadionban

emberek csoportosuttak e konferencia köré, 'akik a béke ügyét az
emberiség egzisztenciális ügyének ismerték fel és mindent el akar-
nak követni azért, hogy az egyházak lelkiismeretét felébresszék világ-
szerte a békéért való felelősség ügyében. Ez a konferencia ma már
világmozgalommá vált és az első keresztyén Béke-Világnagygyűlés
megrendezése után, máris készül a második nagygyűlésre, amely
jövő esztendőben lesz Prágában. A konferenciára mintegy 1000
embert várunk. Ez lesz a főtéma: "Béke és élet".

Végül elmondom azt is, hogy mi protestáns lelkészek, püspökök és
gyülekezeti tagok, jól érezzük magunkat szocializmust építő gyö-
nyörű hazánkban és szívesen adjuk erőnket ahhoz, hogya szocializ-
mus felépüljön, hazánkban boldog nép lakjon, amely' jóízűen és meg-
elégedéssel fogyasztja a mindennapi kenyeret. Azt is örömmel mond ..
hatom, hogy államunk és egyházaink viszonya igazán jó, mert a
kölcsönös megértésen és a kölcsönös bizalmon alapszik. Meggyőző-
désünk szerint ez a jó viszony is segíti a béke ügyét.

Amikor a VI. Magyar Békekongresszus munkájára és további jó
szolgálatára Isten gazdag áldását kérem, utolsó mondatommal lází-
tani szeretnék a béke érdekében: Barátaim muuient . " mindent ...
mindent ... a "békéért és az életért.
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Egyházunk életének
krónikája

Évről évre visszatérő rovata
Naptárunknak: egyházi életünk

- kró1!ikája.
K r Ó ni k a, -azaz az időhöz kö-

tött. Azt mutatia meg, hogy éi a
magyarországi evangéHkus egyház
az idő ben. Tehát nem valami
időtlenségben, vagy időfeleUiség-
ben, hanem a mában, az eleven
történések közepette.

A kromka: a tegnap és tegnap-
előtt történéseit, eseményeit eleve-
n~ti meg idő ren d ben. Aki
krónikát olvas, annak szeme elé
egy megtett útszakasz, egy darab
ti:irténelem tárul.

Egyházi életünk krónikája is egy
damb égyháztörténelem, egyhá-
zunk útjának egy megtett szaka-
sza, amire az olvasó a ma szemii-
vegével tekint. A ma látásá val
vizsgál hat ja, helyes volt-e az egll-
ház t e g n,a p i lépése, az egyhaz-
vezetőség a k: k: o T i döntése, nyi-
latkozata, benne éit-e laz egyház és
jó Wton iárva élt-e benne az idő-
ben, a történelemben? ;

Egyházi életünk krónikája az
idő - amelyben mindig ott van
Isten - igazoló vagy elmaraszta'ló
ítélete alá bocsátja egyházunk leg-
újabbkori történelmének egy feje-
zetét.

Egyházi életünk krónikája az
éle t krónikája. Azt muta-tja meg,
van e kapcsolata és milyen kapcso-.
lata van egyházunknak az étettet.
Az egyház az idő ben, a törié-
nelemben él, azaz nem az élettől
elvonatkozva, nem is az élet egy
bizonyos területére korlátozódva.
Időt áLló csak úgy lehet, ha nem
időfeletti, eleven csak úgy lehet,
ha nem életidegen. Nem vonulhat
vissza csak a "belső, lelki" szié-

rákba, a "mennyei szjérákba" sem

Gádor András szerkesztő

juthat úgy, hogy megspórolja az
örökéletre egyedül vezető utat; a
keresztyén ember életet igenlő, föl-
di hivatását hűséggel betöltő, em-
bertársát szerető és boldogulását
szolgáló útját.
, Egyházi életünk krónikája az ol-

vasó elé tárja, volt-e eleven kap-
csolata egyházunknak az élettel,
felvette e mC1{gába az élet idő i
problémáit és meg tett e minden
tőle telhetőt, hogy hozzájáruljon
azok megoldásához?

A krónika: egy h á z,1 életünk
krónikája. Azaz az egyházhoz, he-
lyesebben az egyház urához, Xrisz-
tushez kötött. Azt mutatja meg,
hogy milyen közössége van eqyhá-
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zunknak Istennel, aki Atya,. Fiú,
Szenilélek. Az időben, a történe-
lemben élő egyház az ember földi
boldogulásáért érzett szolidaritásá-
ban figyelt e állandóan és enge-
delmesen Istennek az időben és a
történelemben érvényesülést igény-
lő ÍfJéjére.? Az Apostoli Hitvallás
hitágazatait nem rangsoroLta-e ön-
kényesen vagy opportunista mó-
don? A gondviselés igenlése nem
hanyagoltatta-e el vele a meqiuil-
tás drága ajándéMból való élést,
vagy nem veszítette el ízét, zama-
tát a Szentlélekmek egyik-másik
gyümölcse? Nem hamisította e
meg, vagy silányította vallásos ke-
gyeskedéssé hitét azzal, hogy Iste-
ne miatt nem jwtott hely a szívé-
ben az ember számára és viszont,
mert elfelejtette, hogy a nagy pa-
rancsolat: Szeresd Uradat, Istene-
det és ezeresd felebarátodat ...
-nem két parancsolwt, hanem egy,
ahol az "és" kötőszó a szó szoros
értelmében, és nem elválasztó szó.
Isten és az ember szeretetét szét-
téphetetlenül köti egymáshoz.

Egyházi életünk krónikája Lsten
ítélete alá bocsátja: egyházhoz illő
életet élt e egyházunk történelmé-
nek legújabb szakaszában? Amikor
"istenes" volt, nem lett e ember-
telen és viszont.

E gondolatokkal bocsátjuk olva-
sóink elé Naptárunkban egyházi
életünk krónikáját.

Imádság szeretetért és békéért

Méltó, hogy kr&nikám.kat ezzel a
három drága szöval kezdjük: imád-
ság, szeretet, .béke. Igy sorakoztak
e szavak abban a mú,},tat vizsgáló
és a jövő -egyhází szolgálata szá-
mára eligazító ci,kkben, amely
Ká:~dy Zoltán püspök tollából je-
lent meg az Evangélikus Élet 1962.
július 8.-i, 28. számában. ,,'MUJ11'kám-
kat abban 'a bizonyosságban kell
végeznünk, hogy azzal jó szolgáda-
tot tehetünk az egész keresztyénség
számára ésa nemzeücözí teolőgíad
fórumokon friss színt jelenthetünk
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mondanivalónk,kal, amely It Szerrt-
Írásból nő !ki és egyben arról vall,
hogy mi a szolgálata az egyháznak
a világban a megvá:ltozott körül-
mények között. Azzal a meggyőző-
déssel kell végesnünk ezt a mun-
kát, hogy azzal segítséget nyújt-
hátunk annak az emberiségnek is,
amely békés jövendőre és egymás-
sal. való gyümölcsöző együttélésre
vágyódik." •.. "A keresztvének első
kötelessége, hogy Imádkozzanak ~
békéért és hívjanak fel minden em-
bert It szeretetre és a békére. E
melfeté munkálkodníok kell azért,
hogy megvalósuljon a teljes, álta-
lános és ellenőrzött leszerelés. En-
nek érdekében fokozatosan végre'
kell hajtani a leszerelés! prog-
ramot: az atomfegyverk'ísérletek
megszüntetését, a tömegpusztító
fegyverek gyártás ának megsíltésát,
meghatározott atommentes öveze-
tek létrehozását, nemzetközá egyez-
mény kötését az általános, teljes
és ellenőrzö,tt Ieszerelésröl, mínden
meglevő f,egyver megsemmisítését
és végül az összes 'katonai egyez-
mény érvénvéeíeníééséé." - idézte
cikkében Káldy püspök az -Első
Keresztyén Béke-Világgyűlés figye-
lemreméltó szavait.

Míndennapí kenyerünkért

mondott köszönetet az aratás meg-
kezdésekor hetilapunk vezércikke
az aratóknak: "Urunk, a minden-
napi kenuérért könyörgünk! Te-
kints ezekben a hetekben küZönö-
sen' is azokra, akik a mezőkön a
jövő évi kenyeriinkért fáradoz-
nak: az aratókra. Aldd meg kezeik
munkáját, adj erőt nekik, hQgY
gondviselő munkád rájuk bízott ré-
szét hűségesen elvégezzék ... "

. .. "Urunk, aratás idején min-
den ember kenyeré ért könyör-
günk! És azért, ami sziikséqe« ah-
hoz, hogya mindennapi kenyeret
el is tudjuk fogyasztani; a béké-
érti ... Hazánk népének békevágyát
áldd meg gazdag aratással, bő ter-



méssel, hogy mi ,így hozzá tudjunk
járulni a Te szent ClJkaratodhoz: a
békéhez!' A mindennapi kenuér je-
lentsen boldogságot ,minden em-
bernek az általad teremtett föl-
dön",

Tanévinyi,t,ás
a Teoló,giai Akadémián

Szeptember 5-én tartotta a Teo-
lógiai Akadémia tanévnyitó isten-
tiszteletét dr. Ottlyk Ernő dékán
szolgálatával.

többek között - tudunk szere,tni
úgy is, hogy egy pohár vizet nyúj-
tunk a betegnek ... de tudunk sze-
rettii úgy is, hogy támogat juk és
segítjük népünk és hazánk felemel-
kedését, hogy részt veszünk az em-
beriség béké« jövőjének biztosítá-
sáért folyó küzdelemben ... Olyan
evangélikus lelkészeket akarunk
nevelni, akik nem beszűkült embe-
rek, ~átóhatáruk kitágult Isten vi-
lágot átfogó szeretetének és akara-
tának követésére,.. A nép közös-
ségében az egyház nem idegen test,

Tanévnyitás a Teológiai Akadémián. - Balról jobbra: Koren
Emil esperes, 'dr: VetőLajos püspök, dr. ottlyk Ernő dékán

, és dr. Pálfy Miklós prodékán

Az ünnepélyes tanévnyitás dr.
Pálfy Miklós prodékán imádságá-
val kezdődött, majd dr. Ottlyk
Ernő dékán: tartott előadást. "Mi
keresztyének - mondoita a dékán

nem félre húzódó tényező, hanem
készséges barát az élet előbbrevi-
telének szolgálatában... Az egy-
háznak az a feladata, hogy Isten
örök kinyilatkoztatásának a fényé-
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ben szóljon hozzá a mindenkori je-
len aktuális kérdéseihez... Olyan
evangélikus lelkészeket akarunk
nevelni, akik szívvel-lélekkel részt
vesznek az emberiség jövőjét hor-
dozó felelősségvállalásban. Akik
világosan látják az egyház és a ke-
resztyén ember méltó állásfoglalá-
sát a fegyvernélküli világ kialakí-
tásáért folytatott küzdelemben."

Az' Egyházegyetem Tanácsülése

Dr. Vero Lajos püspök és dr. Mi-
hállyfi Ernő egyetemes felügyelő

'elnökletév,el ,fúnius 29':én ülésezett
az Egyetemes Presbitérium. A püs-
pök-elnöki beszámoló egyházunk
egész szolgálati 'terüJetét átölelte.
Megállapította, hogy az egyházegye-
tem valamennyi osztálya és a Teo-
lógíai Akadémia zavartalanul foly-
tatja munkájáJt, a jó rendnek meg-
felelően. MiIIldez az;t bizonyÍotj,a,
hogy ,egyház,UJDknépe felismerte a
jelenben végzendő ,teendőit és ibi-
zalommal VMl az egyházvezetés
iránt. En a hűséges munkát és
szelgálatot kívánják végezni a jö-
vőben is és ehhez adja Isten az ő
áldásátés segítségét.

Lelkészavatások

A teológiai tanulmányaikat 1962-
ben sikerrel befejezett lelkészjelöl-
teket június 30-án, illetve július
8-án avatták fel a lelkészi szolgá-
lasra illetékes püspökeik.

.Június 30-án esti istentisztelet
keretébetl- avatta lelkésszé D. dr.
Vető Lajos püspök az óbudai temp-
lomban Káp osz t a Lajos, Mo r-
n á r Jenő és Sze b ik: Imre lel-
készjelölteket;

Július 8-án a mendei gyülekezet-
ben avatta lelkésszé Káldy Zoltán
püspök D e tr e János lelkészje-
löltet.

B. Amritananda

. a Buddhista Yilágszövetség alel-
nöke, látogatást tett egvházunlcnál.
Megtekf ntette 'a 'I'eológiad Alk3ldé-
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miát és a Podmaniczky-könyvtár-
ban szívélyes beszélgetést folyta-
tott egyháznrrk vezetőível.

'MiUi6k ügyéért

Július 9.-én ült össze Moszkvábam
a Ieszerelési- és béke-világkong-
resszus. A kongresszus célkitűzései
egyházunk népének és lelkészeinek
mély ,belső tCgyetértésével lIalálkoz-
tak. Beszédes bizonysága ennek a
nyilatkozatok sokasága, amelyet az
evangélikus lelkészek juttattak el
az Evangélikus Élet szerkesztősé-
gébe. A lap több \lelkész nyilatko-
zatát közöLte július 22.-iés 29.-i
számában.

Kálniorképző tanfol:ramok

Egyházunkban szerény keretek
között, de hűséges munkával fo-
lyik a kántor képzés. Újtípusú
munka ez. Önkéntes egyszerű 'gyü-
lekezeti tagok jelentkeznek: szolgá-
latra. Kiképzésükre az Egyetemes
Kántorképző Bizottság előkészítő
és továbbképző tanfolyamokat
szervez. 1962-ben augusztus 7-10
között négynapos kántori tovább-
képző és karvezető-képző tanfolya~
mot; augusztus 13-25 között két-
hetes előkészítő, alapfokú és kö-
zépfokú tanfolyamot rendezeit a
Bizottság.

D. A. Ludovit Katina

a szlovák evangélíkus egyház nyu-
gati egyházkerületének püspöke,
akit Teolőgfaí A!kllidémiánk 1956.
februáe 27.-én tiszteletbeli doktori
címmel tüntetett ki, szabadságát
balatonszárszói egyhá7J.üdülőnkben
töltötte, feleségével együtt. Magyar-
országi benyomásairől, egyhá;zaink
kapcsolatáról -nyilatkozott 'az Evan-
géldkus Élet szerkes7Jtőjének. Az

,interjút a 'Iap augusztus 12-i szá-
ma közölte. Alljon itt ebből egyet-
len mondat: "Szinte nem 'hittem a
saját szemernnek. hogy Budapesten
már nincsenek a háborúnak és az



ellenforradalmi kárlevésnek nye-
mai; őszinltén eímondhatom, oru-
lök, hogy a magyar evangélikus
népnek is megvan a maga hozzá-
járulásaehihez a munkáhos és hogy ,
Isten áldását kívánhatom 'erre a
munkára,"

.Pácíesi beszámoló

Az Egyhdzak Világtanácsának
Központi Bizottsága ezidén Párizs-
ban tartotta évenként szokásos ülé-
sét. Az augusztus 7-17 közötti ülé-
sen egyházunkat Káldy Zoltán
püspök képviselte, aki hazaérkezve
az Evangélikus Életben számolt be
a Központi Bizottság üléséről. Töb-
bek között megállapította beszá-
molójában: " ... meglehetősen jól
látta (a Központi Bizottság) az
előtte álló feladatokat és nem tért
ki a problémákra való válaszadás
eWl. Válaszai is áltqlánosságban
olyanok voltak, amelyeket f~gye-
lemreméltóknak kell mondanunk.
Ezzel a megállapítással nem akar-
juk aet mondani, hogy a Központi
Bizottság bizonyos kérdésekben
nem lehetett volna határozot,tabb
és nem tuihaiozt volna még kon-
krétabb [eleleteket, de c az tény,
hogy az öt világrészből összesereg-
lett különböző társadalmi, gazda-
sági és politikai viszonyok között
élő, különböző felekezetekhez tarto_O
zó bizottság~ tagok igyekeztek meg-
keresni a rmódját annak, hogy kö-
zös és felelős szót mondjanak ki
például olyan kérdésekben, mint
az általános és teljes leszerelés,
vagy a Rómához való viszony. Az
volna jó, ha az Egyházak Világ-
tanácsa a jövőben is tovább tudna
haladni ezen az úton és nem en-
gedné, hágy bizonyos visszahúzó
erők - amelyek gátolják az előre-
haladást - megzavarják az előre-
jutás útján ... "

A Másod~k Keresztyén
BékevilággyűIés előkészítésének

feladata előtt

A Prágai Keresztyén Békeken-
ferencia Munkabizo~ága 1962.
szeptember 10-,17 'kÖzött Moszk-
vában cüíésezett.' A Bizottság mun-
káj'li a teológiai, a nemzetkiizi és a
gyakorlati szempontok szerínt lfolYlt.
MegáJ,lapították. hogy a Bizottság
a Második Keresztyén Békevflág-
gyűlés előkészítését tartja a leg-
fontosabb If,elooa,tánaik. A Világ-
gyűlés összehívását 19M-re terve-
zik Prágában,

A Keresztyén Békekonferencia
vezetőségének moszkvai ,t~nácsko-
zásairől az Evangélikus ÉIet hasáb-
jam, fooy,tatásos beszámolót adott
Dr. Bartha Dbor il'elformátus püs-
pök, a Keresztyén Békekonferencia
alelnöke,

Carr, libériai lelkész felszó.lalt
az .Ökll!men~kus Tanács

elnökségé:ben

Carr lib~riai lelkész ,meglátoga-
tott több kelet-európai országot és
azok egyházait. Magyarországon is
töltött néhány napot, és szeptem-
ber 27-én részt vett a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Taná-
osának kibővített elnökségi ülésén.
Carr lelkész az ülésen felszólalt és
rövid tájékoztatást nyújtott az af-
rikai egyházi élet időszerű kérdé-
seiről.

Maribori találkozó

A Lutheránus Világszövetség
Egyházközi Segély-Osz,tálya ezídén
a Maribor melletti Pohorje hegy-
ségben tSzlovénia) rendezte meg az
úgynevezett Kisebbségi ,Egyházak
kenferenclát szeprember 17-22 kö-
zött. Az összes jelenlevők száma, 65
volt. Magy'arorszáJg1i evangélikus
egyházunkat lKáldy Zoltán püspök,
Groó Gyula ,teológTai ,ta:nár és
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Rédey 'Pál lelkész képviselték. A
konferencián nagy érdeklődéssei fo-
gadták Groó Gyula előadását: Az
egyház szolgálatáról az új faluban.

Káldy Zoltán püspök reggeli is-
tentiszteletet tartott a konterencían
és részletes' beszámolót nyújtott

lógiai eszmecserét foJytatunk a
,.béke" ószövetségi és újszövetségi
foga:lmáról, mi tenni is akarunk a
békéért valamit."

Delegáeíónk beszámolói a kül-
földi egyházi sajtóban is' élénk
visszhasrgot váltottak ki.

egyházunk életéről: a gyüJ.ekezetek
életéről, a szeretetintézményekről,
a Lelkészi Munkaközösségek éle-
téről, sajtómunkánkról, a Teológiai
Akadémia szolgálatáról. Egyházunk
békemunkájával kapcsolatban meg-
állapította: " ... a mi magyarO'l'-
szági evangélikus egyházunk egyér-
telműen munkálkodík a békéért.
Mi támogat juk a jóakaratú embe-
rek béketörekvését és reménység-
gel nézzük azt. M~gyarország az
elmúlt világháborúban és a világ-
háború alatt létesített koncentrá-
ciós táborokban több mint egy
millió embert veszített, Mi nem
elégedhetünk meg azzal, hogy teo-
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Maribor

Ökumenikus
reformációi ünnepély

A Magyarországi Egyházak ÖklJ'-
menikus Tanácsában részt vevő
egyházak évről évre közösen tart-
ják hagyományos reformációi em-
lékünnepélyüket. 1962. október 28-
án a budavári evangélikus temp-
lom nol; az ünnepély színhelye.
Dr. Bartha Tibor református
püspök igehirdetése után dr. Vető
Lajos evangélikus püspök tartotta
az ünnepi. beszédet.

Az Ökumenikus Tanács
kibővített ülése

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa november I'l-én.



kibővített ü~ést tartott. D. dr. Vető
Lajos püspök, ügyvezető e~nök,
megnyitóját dr. Bartha Tibor
püspök, e~nök, előadása követte:
"Egyházaink ökumenikus szolgála-
ta a jelenlegi nemzetközi helyzet-
ben" - címen.

nácsülést tartottak. November 27-
én volt az Északi-, november 30-án
volt a Déli Egyházkerület tanács-
ülése. Jubileumi tanácsüléseknek
nevezhető a két munkaülés, mert
- amint mindkét elnöklő püspök
jelentése méltatta - tíz esztendeje

Az Ökumenikus Tanács ülesén. - Balról jobbra: Káldy
Zoltán püspök, dr. Bartha Tibor református püspök, dr. Vető

Lajos püspök és Békefi Benő református püspök

A Közgyűlés tiszteletbe~i etnoké-
vé vá~asztotta dr. Bereczky A~bert
nyuga~mazott püspö köt, akit ez el-
ka~omból Káldy Zo~tán püspök kö-
szöntött.

A Közgyűlés Nyilatkozatot tett
és hozott nyilvánosságra a KUBAI
ESEMÉNYEK és a II. VATIKANI
ZSINAT tárgyában.

Egyházkerületi 'I'anáesűtések

November utolsó hetében mind-
két egyházkeriiletben kerületi ta-

annak, hogy megalakult az addigi
négy egyházkerület helyébe a je-
~en~egi két egyházkerület: az Észa-
ki- és a Dé~i Egyházkerület. A tíz
esztendő iaoeotta, hagy "ez a tör-
téne~mi lépés, egyházunk teriileti
újjárendezése jól sikerült ... "

Mindkét tanácsülés központjában
az illetékes püspök jelentése állott.
A két jelentés mondanivalója kii-
lönösen is figyelemreméltó azért,
mert nemcsak az érintett egyház-
kerület, de egész egyházunk szol-
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gálata és további útja szempontjá-
ból sok alapvető útmutatást tartal-
maznak. A na'fJysz.abású jelentése-
ket az Evangélikus Élet december
9-i 50. és december 16-i 51. száma
ismerteti.

Intő fény

a Hirosimára ledobott atombomba
szörnyű .iénue. Egyházunk és an-
nak gyülekezetei évről évre emlé-
keznek a szégyenletes és szörnyű
eseményre. Ahirosimai évfordu7,fm
templomainkban bűnbánati és kö-
nyörgő istentiszteleteket tartottak:
1962-ben is országszerte.

Nyug1aI'an éjs7l3lka

Albr eeht Goes megrendíté, nagy-
hatású :műve vise1i ,a f,enti cimet.
A könyvet Groó Gyula magyarra
fordította és az EVllll1gélilkusÉlet
folj"tatásiban közölte olvasóivel. A
tényről a kiiliföldi -' sőt nyugati

sajtq is eliSmeréssel számolt be.

Ökumenikus Imahét

A magyarországi evangéliumi
egyházak - csatlakozva a világ-
keresztyénség nagy családjának
népes táborához, Egyetemes Ima-
hetet tartottak 1963. január 20-27.
között. Az Imahét összefoglaló té-.
mája volt: Békességben a: békéért.
"Amint egyek vagyunk az imád-
ságban, a szolgálatban, ugyanígy
egyek vagyunk a békéért való fá-
radozásban. 'O a mi békességünk'
(Ef. 2,14)" - hangzott OJ Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Taná-
csa elnökségének imaheti felhívá-
sa. '

A népek öröme

címen vezércikk jelent meg az
Evangélikus Élet november 4-i, 45.
számában Káldy ZO!litán püspöl,
tollából. A vezércikk a lkUlbai-váJl-
sággal foglalkozva többek között
megállapítja: "A jórészt mügöttünk
álló kubaí-válság tárgyalások út-
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ján való megoldása újra csak meg-
erősített bennünket eddigi felfo-
gásunkbaau a' feszültségeket nem
fegyverekire!, hanem tárgyalások
útján kell megoldani... A fegy-
vernélkilli világnak a kialakítása-
hoz az egyháznak is fokoznia kell
munkáját. Az egyház 'nem becsül-
heti le a "népeknek azt az örömét".
amely a béke mcstaní megőrzése
felett van ott a szívekben, hanem
azért 'kell fáradoznia. hogy ez az
öröm még általánosabb és még tel-
jesebb legyen! Aradjon el az egész
világon! Béke és öröm legyen a
szívékben és a népek között!"

Oscar Rundblom

svéd dómprépost néhány napot töl-
tött Magyarországon. Többek kö-
zött résztvett a fejér-komáromi
e(Jyházmegye lelkészi munka közös-
ségi illéséri is és azon felszólalt. EL-
mondotta, hogy itt tartózkodása
alkalmából nagyon jó benyomáso-
kat szerzett hazánkról és egyhá-
zunkról. Látott épülő és látott most
épült új templomokat. Megállapí-
totta, hoou Magyarországon az
evangélikus egyházban a "teológiai
szituáció" jó; Magyarországon
"erősebb" az egyházi élet mint
Svédországban. A világ és a béke
érdekében azt kívánta, hogy egy-
házaink a helyes utat találják meg.
Isten akaratára figyeljünk, akkor
megtudjuk, hogyan kell azon járni.

Lelkészvizsga

Az Északi' Evangélikus Egyház-
kerület Lelkészképző Bizotts,ága
előtt három segédlelkész tett si-
kerrel letkészí vizsgát 1962. decem-
ber 19.-én.

Boldog új évet
egyházunk vezetőinek!

Széo és kedves hagyomány egy-
házunkban, hogy Újév alkMmából
a lelkészek és presbíeerek a gyü-
Iekezetek nevében és képviséleté-



ben is, felkeresik egyházunk veze-
tőit, hogy kifejezzék irántuk tisz-
teletüket, ragaszkodásukat; éle-
tükre és további munkájukra Isten
áldását kérjék. Ugyancsak hagyo-
mányos, hogy Újév napján köszön-
tik a Déli EgyházIkerület püspökét,
és az új esztendő első munkanap-
jáJn az Egyetemes Egyház elnöksé-
gét. f,gy volt 1963 újévén is.

Káldy Zoltán püspököt hivata-
lában 'keresték fel a pesti oldalon
levő gyülekezetek lelkészei és pres-
biterei, akik,nel. nevében Kárpáthy
Sándor zuglói felügyelő köszöntötte
meleg szavakkal a kerület püspö-
két.

Az egyetemes egyház elnökségét
január másodikán Káldy Zoltán
püspök köszöntötte. Visszatekh~lett
azegyháznak az elmúlt évben meg-
tett útjára, de előre is tekintett
az útra, amelyen jánli kell, ame-
lyen szolgáJlatra,'az emberért fára-
dozó cselekedetekre indít Isten.

Az üdvözlő szavakra dr. Vető
Lajos püspök válaszolt.

Testvéregyházak képviselői
egyházunk vezetőinél

Dr. Wantula And1'ás' lengyel
evangélikus püspök március 2-án
látogatást tett egyházunk püspök-
elnökénél, dr. Vető Lajosnál, aki
Gádor András szerkesztő és Har-
kányi László főtitkár társa'ságában
szívélyes beszélgetést folytatott a
kedves vendéggel evangélikus egy-
házaink életéről és munkájáról.

O. L. Barthó lelkész, a szlovákiai
evangélikus egyház főtitkára láf.o-
gatást tett dr. Vető Lajos és Káld'll
Zoltán püspököknél, akik szívélyes
eszmecserét folytattak a szlovákiai
evangéliku~ egyház főtitkárával.

Albert Schweitzer 88 éves

Az Egyenlítő-Afrikai ILamba-
reneben 1963. január 14.-én töl-
tötte be 88. életévét Albert
Schweitzer. Ez alkalomból az Evan-
gélikus Élet fogl'alkozott az em-

beriség e kimagasló személyíségé-
nek életével, életműmével és an-
nak értékelésével. Idézte aNémet
Béketanácshoz intézett levelének
egy részletét: "É!l1:tehát míndazok-
kal, akik dolgozni akarnak a bé-
kéért, kapcsolatban állok. A békét
nem fogjuk könnyen elnverní. A
mi korunk szelfeme még nem ba-
rátkozott meg széles körben a 'béke
eszméjévei. És a rendelkezésre álló
nukleáris fegyverekkel minden órá-
ban fennáll a lehetősége annak,
hogy váratlanul kitör az a háború,
amely az egész emberiség létét
teszi kérdésessé. Azért úgy gondo-
lom, 'hogy mánden gondolatunkat a
béke megvalősításárőí úgy kell ki-
mondanurrk, hogy az emberek azo-
kat 'fontolóra vegyék és Ikipróbál-
jáko Valóban szép és reménytkeltő,
hogy míndenütt társaságok alakul-
nak és j,elentőségre jutnak a béke
érdekében." ,A cikk Isten áldását
kérle egyháZU'llknevében is Albert
Schweitzerre és azt 'kívánta, áldja
meg őt Isten ezután is erővel, ki-
tartással, egészséggel, hogy folytat-
hassa áldásos tevékenységét az em-
beriség javára és a béke érdeké-
ben.

A Hegyen rnondott beszéd

mai mondanivalóinak tolmácsolá-
sára hét cikkből álló sorozatot je-
lentetett meg az Evangélikus Élet,
majd ugyancsak foly tat ólag os an
közölt cikkekben mutatta be a Zsi-
dókhoz írott levél alapján Jézus
Krisztust, a Főpapot.

Vendég-igehirdető Öbudán

Dr. Woltigang Scherffig 'llyugat-
németországi evangélikus lelkész
március 10-én az óbudai evangéli-
kus templomban prédikált. !Részt-
vett az istentiszteleten dr. Wan-
tu1a András, lengyelországi evam-
gélikus püspök is.
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Országos esperesi érsekezlet

Egyházi törvényeink szerint az
esperes a püspök munkatársa.
Szükséges és gyümölcsöző tehát,
hogy a püspök együttesen is talál-
kozzék az esperesekkel, munkatár-
saival. Ezt a célt szolgálják az
immár évek óta jól bevált orszá-
gos esperesi értekezletek. Ezidén
márciusban találkoztak az ország
esperesei püspökeikkel Budapes-
ten. Az elnöklő dr. Vető Lajos és
Káldy Zoltán püspökök széleskörű
tájékoztatót nyújtottak egyházunk
életéről és szolgálatáról. Az álta-
lános tájékoztatók és az elvi szem-
pontok megbeszélése után az espe-
resek Káldy Zoltán püspök irányt-
tásával megvizsgálták egyházunk
valamennyi munkaterületének
eredményeit, fogyatékosságait, és
megbeszélték az esperesek előtt 'ál-
ló további feladatokat. Az értekez-
let második napján az esperesek
külön külön megbeszélést folytat-
tak az illetékes püspökkel egyház-
megyéik kérdéseiről. Ezután a két
kerület esperesei ismét közös ta-
nácskozásra gyülekeztek az Egye-
temes Székház tanácstermében.

A békeszerető milliókkal együtt

Prőhle Károly, a budapesti evan-
gélikus -Teológiai Akadémia tanára
a Magyar Rádió március 21-i adá-
sában szót emelt a fogságban síny-,
lődő görög hazafiak szabadonbo-
csátása érdekében. Beszédét e sza-
vakkal zárta: ,,'" arra mutatunk
rá, hogya békés egymásmel-,
lett élés alapelvéből az is kö-
vetkezik, hogy a görög szabad-
ságharcosok ügyében másképp
gondolkodó görög kormány legyen
tekintettel ezekre a hazájukat sze-
rető emberekre és adja vissza ne-
Kik szabadságukat, hogy ők életü-
ket és erejüket hazájuk békés fej-
lődésének szolgálatára és az egész
emberiség előhaladására szentel-
hessék;"
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Testvéri tanácskozás
Mákaházán

A Prágai Keresztyén Békekonfe-
renelának a Béke és Németország
kérdésével fogla:lkozóállandó nem-
zetközi bizottsága Mátraházán ü:lé-
sezett március 4-7. között. A bi-
zottság munkájában kedves és me-
leg alkalmat jelentet,t, ho.gy már-
cius ,6-án a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsában
együttműködő egyházak vezetői
meglátogattáJk a kontereneíát. Egy-
házunk nevében Káldy Zoltán püs-
pök vett részt a látogatáson, akit
az Evangélikus Élet szerkesztője,
Gádor András lelkész kísért el 'út-
ján. Káldy Zoltán püspök meleg
szavakkal f,ejezte ki a magyaror-
szági egyházak nevében a gyüleke-
zetek 'lIépének jókívánságait, kö-
szőntését, és a gyülekezetek nevé-
ben is Isten gazdag áldását kérte
a konferenoia munkájára,

Pacem in terris

Április elején a pápa új encyk-
.likát adott ki, amelynek témája
a béke megtartása. Az új encyklika
kezdő szavairól a "Pacem in ter-
ris" nevet viseli. Az április ÍO-én
közzétett encyklika - XXIII. Já-
nos pápa nyoleadík körlevele' -
világszerte nagy érdeklődést -, a
jóa:karatú emberek körében pedig
nagy elismerést váltott ki. Az en-
cyklika jelentőségével és méltatá-
sával egyházi sajtÓ'nk is ismétel-
ten foglWkozott.

Aprili,s 4-ről

felszabadulásunk nagy napjáról
évről évre megemlékezünk egyhá-
zunkban. Az Evang€likus Élet ve-
zércikkben méltatta az ünnepnap
jelentőségét.



Egyházunk kedves vendégei

D. Johaames Janickepüspök és
felesége érkezett egyházunk meg-
hívására április IS-án hazánkba,
hogy csaknem két hétig egyházunk
vendégeként megisinerkedjék ha-
zánkkal, népünkkel. annak életé-
vel. Megismerje egyházunkat, an-
nak jól bevábt ú,tját és szolgá1atát
szocializmust építő hazánkban.

D. J. Janicke püspök felesé-
gével a Parlament előtt dr.
Vető Lajos püspök ktséreté-

ben

Színte egyidőben kedves vendé-
geink érkezt~k Finnországból is.
Április 26-áll köszönthettük érke-
zésii:kkora finn evangélikus 'egyház
két kü1döttét: Eero Lehtínen Iapuaí
püspököt és Ahti Auramen prépos-
tot. lA finn vendégek azt 1lJ, látoga-
tást adták vissza, amelyet annak
idején KáJldy Zoltán püspök veze-
tésével egyházi küldöttségünk tett
Finnországban.

Német és fin-n vendégeink bő le-
hetöségeket kaptak hogy megis-

I
5 Evangélil<u" Naptá~

merjéik hazánkat, egyházunkat, an-
nak intézményeit, gyüJ.ekezeteit.
Prédikáltak Budapesten és vidéki
városokban, falvakban. Résztvettek
lelkészi munkaJközösségi üléseken.
Bizonyos, hogy látogatásaik hozzá-
járu1talk egyházai nk hivatalos káp-
csolataínak elmélyítéséhez és né-
peink kölcsönös megbecsüléséhez.
Ennek örvendetes (bizonyságát láJt-
tuk mácís például azokban a tár'gyi-
Iagos megnyílaekozásokban, ame-
Iyek vendégeink tolüáből megjelen-
tek a finn sajtóban.

Egyházunk vendégeinek magyar-
országi tartözkodásáröl és annak
eseményeiről részletes és fo:lyta-
tólagos beszámolókat közölt annak-
idején az Evangélikus Élet.

Húsvéti ajándékkén,t

helyezték püspökeink a gyülekeze-
tek asztalára helyesebben ol,tárára
és szószékére egyházun~ új, és első
egyetemes AGENDA-ját, amely
valamennyi gyülekezeWnk vala-
mennyi istentiszteletét és minden
egyházi cselekményét egységesen
szabályozza. Az új agendát _nem-
csak hazai gyülekezeteink éslel-
készeink: fogadták hálás örömmel,
de elismerő leveleket küldtek kiit-
f,öldi vezető egyházi férfiak is,
akiknek sorából megemlítjük dr.
Franklin C. Fry, a Lutheránus Vi-
lágszövetség elnökének és Ger-
hard May, az Ausztriai Euanqeíi-
kus , Egyház püspökének a nevét.
Mindketten nagy elismeréssel nyi-
latkoztak Káldy Zoltán püspókhiiz
küldött levelük ben új Agendánk-
ról.

A húsvéti békemenetekről

figyelemreméltó vezércikket írt az
Evangélikus Élet április 28-i 17.
számába Koren Emil esperes. A
vezércikk tanulságosan és meggyő-
ző módon mutatja be, hogyan
áradt feltartóztathatatlan folyam-
má az' a kezdeményezés, amely az
öt évvel ezelőtti első húsvéti béke-
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menethez, az 1958. évi aldermas-
tani békemenethez fűiődik. "Vala-
mikor a próféta a szertartásosko-
dásba elmerült képmutató vallá-
soskodóknak szemébevágta, hogy
az Jgazi istentisztelet az özvegyek
és árvák meglátoga:tása. És ma mi
az, ha nem az, hogy egész erőbe-
vetéssel azon dolgozunk, hogy se a
mi életünkben, se az U'tódainkéban
ne "termelődjenek" háborús özve-
ovek"és árvák?! Bizonv ez okos
tisztelete Istennek, az élet Urának,
preventiv, megelőző diakoniai szot-
gálat, az élő lelkiismeret áradása"
- fejeződik be a vezércikk.

XXIII. János pápa

június 3-áat, pünkösd h,étfőn meg-
halt, Hetflammk, az Evangélikus
Élet megemlékezett a pápa halálá-
ról, különösen kiemelve a béke meg-
őrzése tárgyában tett törekvéseit.
Az új pápa MollJtini bíboros lett.
VI. Pál néven. Az új pálla egyik
céljául jelölte meg a"társadalmi
és nemzetközi igazságosság érvé-
nyesülésének előmozdítását", A jú-
nius ,21-én megválasztottúj pápa,
VI. Pál a római katolikus egyház
262. pápája.

Finn vendégeink Szarvason. - Balról jobbra: Káldy Zoltán
püspök, dr. Vető Lajos püspök, Eeró Lehtínen finn püspök,

Ahti Auranen finn esperes és Koren Emil esperes
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A béke és az ökumené

A Prágai Keresztyén Békekonfe-
rencia fenti nevet viselő álla.ndÓ
tanulmányi bizottsága a Szovjet-
unié-beli zagorskí Szentbáromság-
kelostorban ülésezett április 22-
24-ig. A bizottság ülésén a ma-
gyarországi protestáns egyházakat
Dr. Pálfy Miklós és Dr. Varga Zsig-
mond professzorok képvíselték,

A 60 éves
Dr. Heinz Iiloppenburg

dortmundi (Nyugatnémetország)
egyházfőtanácsost, a népek békés
egymás 'mellett élésének és az
atomfegyverkezés eltiltásának
evangéliumi lelkületü harcosát, a
Prágai Keresztyén Békekonferen-
cia tevékeny munkását meleg sze-
retettel köszöntötte születésnapjrr,
alkalmából az Evangélikus Élet
szerkesztősége és olvasó tábora.

André Appel
Iranclaországt evangélikus
lelkész, Magyarországon

André Appel, oártzsí evangélikus
lelkész, a Francia Protestáns Egy-
házszövetség főtitI.ára, feleSégével
együtt, a Magyarországi Egyházak
Ökumen\kus 'I'anácsának meghívá-
sára május 20-án nazánkba érke-
zett. Május 22-én Appel lelkész a
Deák téren pr,éidikálot.A vendégek
május 25-én Káldy Zoltán püspök-
nél tettek Iátog-atást, aki hivata-
lában munkatársaí körében fogadta
őket. Meglá.t~gatták a Teológiai
Akadémiát és budapesti egyházi
szeretetintézményeinket. Május 26··
án Annel lelkész délelőtt Buda-
pest-= Kel:"''lföldi, este pedig a cső-
várí evangélfkus templomban hir-
dette Istentlszteleten ' az igét.

I\:áJdy Zoltán püspök
a Ma,gyarok ViIágszöveisége

elnökségének tagja

A Magyarok Virágszövetségének
elnöksége május 28-án az elnökség

tagjai sorába választotta Káldy
Zoltánt a Déli Egyházkerület
püspök~t is. Egyházunk örÖ'n::r~el
fogadta: püspökünknek ezt c: kttun:
tetését és az e téren vegzendo
munk!isságára is 'Isten áldását kéri.

Tanévzáró ünnepi ülés
a Teo!ógiai Akadémián

Június 20-án tartotta az Evangé-
likus Teológiai Akadémia az 1962/
63. tanévet befejező tanévzáró ün-
nepi ülését. A hivatalos ülést meg-

'előző istentiszteleten Káldy Zoltán
püspök hirdette az igét.

Détcánválasztás
a Teológlai Akadémián

,A 'J"'Po<llóP.,'iaiA,l,adémia tanári
kara 1963. június 24-én a-.; 1963/64-
es tanévre egvhangúdag Prőhle Ká-
rolyt az újszövetségí tanszék taná-
rát ~álasztotta meg az Akadémia
dékánjává.

Quang Due

buddhista szerzetesnek máglyaha-
lála amellyel az elnyomott néiroe;
valÓ szolidaritását és az. égrekitiUó
elnyomás P.lleni tiltakozás~.t !ejez~e
ki mélységes megrendulest es
m~gdöbbenést, és Ngo Dinh Diem
dél-vietnami diktátor népeHenes
politikájának eLítélését ,váltotta:. ki
vilá(1szerte a jóakara tu, becsule-
tes .• emberek millióiból. Ennek
adott har~.']ot a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa is,
amikor Nyilatkozatban fejezte ki
megdöbbenését és megvetését. "Mi-
vel minket Jézus Krisztus az el-
nyomott dél-vietnami néppel tett
szcluiárieeá, ke1'esztyén lelkiisme-
retből tiltakozunk a: dél-vietnami
. keresztyének" népdIenes és ezért
Krisztus ellenes magatar:ása el-
len" - mondja többek között a
Nyilatkozat. A Nyilatkoza~?t C;;Z
Ökumenikus Tanácsban egyuttmu-
ködő vala'mennyi egyház püspöke
és veze'tője aláírta.
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A Második
Keresztyén Béke-Vi,lág.gyűlés

összehívása

A Prá.gai Keresztyén Békekon-
ferencia Tanácsadó Bizottsága 1963
jÚ'nius 4-·9.-eközött Prágában ,ta-
nácskozott. A tanácskozásból üze-
nettel fordult a világ valamennyi
egyházához, ökumenikus testületel-
hez, keresztyén csoportjaihoz és
keresztyéneihez. Az üzenet tudtul
adja, hogy a Tanácsadó Bizottság'
elhatározta, hogy összehívja a Má-
sodik keresztyén Béke-Vi~ággyűlést
1964-ben. Prágába. Isten áldása
legyen az elhaéározáson, majd a
Második Keresztyén Béke-ViláJg-
gyűlésen, annak tángvalásaín
hogy gyümölcsöző hozzájárulást je-

lenthessenek a keresztyének részé-
r~l a világ békéjének elnyeréséhez
és tartóssá tételéhez.

Lelkészavatás

A Teológiai Akadémián az 1962:
63. tanév végén Baranyai Tamás,
Éltes Gyula, Joób Olívér, Péter
Jenő, RuttJkay Levente és S91ymár
Péter teológusok tették le sikere-
sen szigodataikat. Joób O1ivért
és Péter Jenőt június 23-ána buda-
vári templomban D. dr. Vero La-
jos, Ruttkay Leventét és Solymár
Pétert ugyancsak június 23-án a
csömöri, Baranyai Tamást és Éltes
Gyulát a Budapest-fascri templom-
ban Káldy Zoltán avatta fel a lel-
készi szolgálatra ..
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Káldy Zoltán püspök
a Béketanács elnökségi tagja

A VI. Magyar Békekongresszus
megválaszaotta a Béketanácsot és
annak ,elnökségét. A Béketanács-
ban egyházunkat Káldy Zoltán, a
Déli EVlangélikus' EgyházkeJ.'!Ület
püspöke és Rédey Pál' lelkész kép-
viseli.

A Béketanács elnökségének tag-
jai sorába :vaIas7itotta Káldy Zoltán
püspököt. Egyházunk ez alkalom-
ból Isten 'áldását kérle a megvá-
lasztottakra, hogy ők a magyar nép
és evangédikus híveink béketörek-
véseinek megfelelőerr végezzék szép
szolgálatukat a Béketanács elnök-
ségében és a Béketanácsban.

Káldy Zoltán püspök a VI. Ma-
gyar Békekongresszuson magyha-
tású beszédet mondott. Felszolalá-
sát az Evangélikus Élet június 23-i,
25. száma teljes terjedelmében kö-
zölte és naptárunkban is megtalál-
ható.

U Thant ENSZ főti,tkár
Magyarországon

V Thant, ENSZ főtitkár a Ma-
gyar Kormány meghívására né-
hány napot töltött Magyarorszá-
gon. A gyümölcsöző látogatás ese-
ményét és anmak jelentőségét az
Evangélikus Élet júRus 14-i, 28.
száma vezércikkben méltatta.

Közjí: Gádor András

·····················································m .

Dr. Vető Lajos
püspök beík-
tatta hívatalá-

ba a vasi egy-
házmegye új

esperesét,
5mbó Lajos

kissomlyói
lelkészt
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Budapest - Csepel

25. éves fennállásáról emlékezett
meg az őszi hónapokban a csepeli
evangélikusság,

CiY~üLE~I<EZETEIN 1< ÉLETE
I AVCjVSZTVSTÓL-AVCjVSZTUSIG I

Benczúrtalva

A Szécsényhez tartozó kicsiny,
150 lelkes leányegyházközség 36'
ezer forintos költséggel és jelentős

természetbeni rnunkával kápolnát
építtetett. November l8-án, szép
ünnepség keretében adta át az új
istentiszteleti helviséget rendelte-
tésének Gartai István esperes.

Budapest - Angyalfőld

November ll-én a szokásos sze-
retetvendégség keretében zenés
áhitat volt ;\z egyházközség gyü-
lekezeti termében.

Budapest - Budavár

November 25-én a Lutherania
Ének és Zenekar közreműködésé-
vel zenés áhitat volt a templo.m-
ban.
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Hér

Ritka, szép ünnepet érhetett meg
a gyülekezet: fennállásának 300.

évfordulóját. A jubileumi ünnepsé-
gen az egyházmegye esperese hir-
dette az igét.

Budapest - Deák tér

Május 12-én ünnepi istentisztelet
és közgyűlés keretében vette hasz-
nálatba a több 'mint 3 millió fm·int
költséggel teljesen megújított mű-
emlék templomát a gyülekezet. Az
építési költségek túlnyomó többsé-
gét államunk vállalta magára. Az



újjáépített .templomban az ünnepi
istentiszteleten Káldy Zoltán
püspök hirdette az igét. A díszköz-
gyűlésen dr. Mesterházy László
felügyelő és dr. Keken András lel-
kész számolt be az elvégzett mun-
kálatokról és mondott köszönetet
államunknak a nagy anyagi segít-
ségért.

A gyülekezet 'Laitherania Ének
és Zenekara ezidén is folytatta
hangversenyeinek sorát. A János
Passiót és a H-moll misét adták elő
zenés áhitat keretében.

Budapest - Fasor

Káldy Zoltán püspök szolgálatá-
val vették használatba - ádvent 3.
hetében - a hívek az újjáépített
gyülekezeti termet.

Budapest - Ferencváros

A Déli Egyházkerüle,t püspöke,
Káldy Zoltán, szeptember 16-án
adta át rendeltetésének a gyüleke-
zet újjáépített kápolnáját és új ol-
tárát.

Budapest - Jözsefváres

.A Reformáció ünnepére készül-
ve, a Teológiai Akadémia tanárai
esti istentiszteletek keretében, az
evangélikus egyház hitvallási ira-
tairól tartottak nagy érdeklődéssei
kísért előadásokat.

Budapest - Kelenföld

A gyülekezet ének és zenekara
október 14-én zenés áhitatot tar-
tott, majd május 16-án Kodály val-
lásos kórusai ból adott elő,

Budapest - Óbuda

Június 30-án 3 végzett teológust
avatott lelkésszé a gyülekezet
templomában D. dr. Vető Lajos
püspök. - December 16-án ugyan-
itt neves művészek közreműködé-
sév ,,_ zenés áhita tot tartottak.

Budapest - Pesterzsébet

.Téli istentiszteletek tartásá.Tfl
kápolnává alakították át a gyüle-
keze·ti teTmet.

Budapest - Pestújhely
Október 21-.én teológusnapot tar,

tottak a gyülekezetben. Az isten-
tisztelet és a szeretetvendégség
szolgálatát ez alkalommal 'I'eoló-
giai Akadémiánk hallgatói láttak
eL

Budapest - Rákossrentmihály

A helyi evangélikus és Tefo'rmá-
tus gyülekezet közös szeretetuen-
dé;gség keretében emlékezett meg
az ökumenikus mozgalomTÓl.

Budapest - Rákospalota

Április 7-én meglátogatta a gyü-
lekezetet és az istentiszteleten ige-
hirdetéssel szolgált Ká1dy Zoltán
püspök,

Csővár
A templomszentelési évfoTdul6n

a csőváTi eva1l0élikusok kifesttet-
ték a templom belső terét és úJjá-
építtették az oTgonát. Az évforduló
napján Káldy Zoltán püspök hiTdet- .
te az igét, - Egy 'másik alkalom-
mal AndTe Appel párizsi evangé-
likus lelkész pTédikált, akit felesé-
gével egyi.iJtt nagy szeretettel toaa-
dott a gyülekezet.

Gádoros
Jelentős anyagi áldozattal ujja-

építették a gyülekezet lelkészlaká-
sát, s hozzákezd tek a 75 éves temp-
lom újjáépítéséhez.

Gyömrő

Október 14-én, Káldy Zoltán
püspök adta át rendeltetésének a
gyülekezet híveinek nagy áldozat-
készségével megépített templomát.
A templomszentelési ünnepen a
püspök nagy gyülekezet előtt hir-
dette az ígét..

71



Gyula Kölcse

November 18-án iktatta be Mekis A gyülekezet lelkészéiit meghív-
Adám esperes a gyülekezet új lel- ta és beiktatta Labossa Lajost.
készét, Bodrog Miklóst. ~

Gyoma

Temploma felszentelésének 100.
évfordulójára a gyülekezet tataroz-
tatta és villanyvilágítással látta el
templomát.

Hernádbüd

Az Abaújszántóhoz tartozó
leányegyházközség 5 évvel ezelőtt!
felszentelt temploma számára a
gyülekezet egyik családja oltárte-
rítőkészletet ajándékozott. A her-
nádbüdíek most templomuk mellé
haranglábat akarnak építeni.

Kaposvár

November 4-én iktatták be hiva-
talukba a gyülekezet újonnan vcl-
lasztott tisztségviselőit.

Kondoros

Alapításának 75. évfordulóját
ünnepelte a gyülekezet. Az ünnepi
istentiszteleten Koren Emil espe-
res szolgált,

72

Lajoskomárom

Beiktatták az egyházközség új
lelkészét, Szakats Lászlót.

Mes~Ien

Bánfy Bélát hívta meg lelké-
széül a gyülekezet.

Mezőberény II.

Hangverseny keretében emléke-
zett meg a gyülekezet országoshí-
rű orgonájának 100 éves jubileu-
máról.

Mohács

Az egyházközség fennállásának
25. évfordulóját ünnepeUe az el-
múlt évben, mely alkalommal nagy
szeretettel köszöntötték lelkészü-
ket, Ormos Eleket.

Nyíregyháza. - Délszabolcs

.A gyülekezet megválasztotta és
beiktatta új lelkészét, ifj. Benkóczy
Dánielt.



Örimagya.rósd

Augusztus 12-én ünnepelte a
gyülekezet temploma építésének

100. évfordulóját. Az ünnepi isten-
tisztelet szolgálatát D. dr. Vető
'Lajos püspök látJta el.

Ősagá.rd

Lelkészének. Harmati Bélának
30 éves szolgálati jubileumát ün-
nepelte a gyülekezet. Ezen a_na-
pon - október 21-én - vendég-
igehirdetők látták el az istentisz-
teleti szolgálatokat.

Sikátor

Hármas ünnepi alkalmat ült
szeptember 16-án a gyülekezet.
Ezen a napon emlékezték meg a
sikátori evangélikusok templo-
muk felszentelésének 175. évfordu-
lójáról, a templomtetős 'toronysi-
sak újjáépítési munkálatainak be-
fejezéséről és adtak hálát az el-
múlt év gazdag aratásáért,

Szarvas

November 4-én, Káldy· Zoltán
püspök szolgálatával vette újból
használatába a gyülekezet újjáépí-
tett, ún. Üjtemplomát.

Swkedencs

A 150 lelkes leányegyházközség
70 ezer [orintos költséggel tataroz-
tatta templomát. Ebből az összeg-
bő/, a szőkedenesi evangélikusok
60 ezer forintot gyűjtöttek össze.
A munkálatok befejezése után tar-
tott ünnepi istentis;;,teleten Káldu

.Zoltán püspök hirdette az igét.

TapOlcafő

A kis leányegyházközség meg-
újította templomát.

Tótkomlós

15 újonnan választott presbitert
és 80 képviselőtestületi tagot ikta-
tott be hivatalába Mekis Adám es-

73



peres. Május 19-én a békéscswbai·
énekkar ug1lancsak Mekis Adám
vezetésével zenés áhitatot tartott a
templomban.

Vanyarc

A g1lülekezet november 25-én
ünnepelte templomának szentelési
évfordulóját. Erre az alkalomra 53
ezer forintos költséggel újjáépítet-
ték a templom tornyát.

Vecsés

A háborúhan oly súlyos károkat
szenvedett gyülekezet - parókiája
es temploma pusztult el - új lel-
készlakást épített. A lelkészlakást
Detre László esperes adta át ren-
deltetésének és Koren Emil espe-
res hozta el az országos Gyüleke-
zeti Segély - mely jelentős anyagi
támogatást nyújtott az építkezés-
nél - köszöntését.

Veszprém

Az egyházközség megalakulásá-
nak 175. évfordulója alkalmából II
hívek áldozatkészségé,ből megújí-
totta templomát. A megújított tem-
plomot pünkösd másodnapján,
bensőséges ünnepség I keretében
adta. á,.t rendeltetésének Halász
Béla esperes.
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Vadosila

Magyarországi egyházunk egyik
legrégebbi gyülekezete, a 400 éves
vadosfaí egyházközség, harmadik

templomának 50. évfordulóját 'ün-
nepelte az elmúlt évben. A temp-
lomszentelési évfordulóra sokan
jöttek el az országban élő vadosfai
evangélikusok közül. Az ünnepi
közgyűlésen a megjelentek a bé-,
kéről szóló nyilatkozatot fogadtak
el.

ÖsszeállítottJa: Vámos József
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Frank Károly. (1892-1962.) Dunántúl szülötte. Egész életét ott élte
végig. Bölcsőjét Mekényesen, Baranyában ringatták, Bonyhádon és Sop-
ronban tanult. Rendes, megválasztott lelkész 2 éven .át Lajtaújfaluban,
majd 33 évig Csikóstöttősön volt. Majdnem 10 esztendőre terjedő nyugal-
ma éveit is Csikóstöttösön tölti, meleg családi körben, hívei szeretetétől
övezve. Földije és lelkészbarátja, de híveinek serege is úgy ismeri, hogy
kiegyensúlyozott lélek, szerény,kötelességtudó, pontos mindenben. Anya-
gyülekezetében éppenúgy, mint négy filiájában rnindig lelkesen, öröm-
mel és lelkiismeretesen végzi szolgálatát. "Jellembeli alaptulajdonságai-
nak volt egyaranyfoglalata: a szeretet. Ebben gyökerezett rninden tevé-
kenységének megnyilatkozása: családja, egyháza s az ember felé. Ezért
felejthete,tlen."

Ihász Lászto. (1884-1962.) ,,,Megpróbáltatásokkal tele ifjúság, tevékeny
férfikor, derűs öregség. Ez jellemezte Ihász László életét. S trnindennek
színhelye egy kis Rábamenti, győrmegyei gyülekezet volt: Kisbabot."
Azon ritka kevesek közé tartozik, akik parochusként végig egy helyen
szolgálnak, a lelkész-édesapa nyomában. A kisbaboti paplakon született,
s színte annak tövében, az önmaga által. épített családi házban halt meg.
43 évig volt papja falujának, s az maradt élete végéig. Minden jó mun-
kát szíve szerint támogatott, s késő öregségében a községí termelőszövet-
kezet pártoló tagja lett. Érdemes megírni róla, hogy utódját atyai barát-
jaként szerette, s Isten kegyelméből, hívei szeretetétöl övezve ünnepel-
hette meg lelkésszé szentelésének 50 éves jubileumát.

Rácz Sándor. i(1899-1962.) O is, rnint Frank Károly lés' Ihász László,
teljesen a Dunántúlé, s egy gyülekezeté volt. Gyermekkorát Tényőn,
ifjúságát Sopronban, egész szolgálati idejét Meszlenben töltötte. Négy
évig segédlelkész volt idős elődje mellett, majd 34 éven keresztül paro-
cnus. Működéséről Meszlenben és filiájában: Acsádon az alkotások egész
sora beszél. Reneváltatta a templomot, lelkészlakást, új orgonát állítta-
tott a templomba. Piros pozsgás arca, mosolygós tekintete, közvetlensége
mindenütt vonzóvá tette egyéniségét, Nagy családjának tudta a gyüleke-
zetet, s ugyanolyan szeretettel vezette, nevelte, híveit, mint otthonában
a gyermekeket és a kis unokát. Amikor érezte, hogy közeledik életének
vége, övéivel együtt úrvacsorát vett, és megbékélten ment át az Életbe.

D. Dr. Prőhle Kár.oly (1875-1962.). Egyházunk s ma élő lelkésznemze-
dékünk nagy tanítómestere, nyug. teológiai professzor néhány hónap
híján 88 éves korában hunyt el. Szép és kiteljesedett volt élete. Kora
ifjúságától kezdve céltudatosan készült fel a teológiai tudományok szol-
gálatára, melynek központja a soproni teológiai akadémia, illetve fakul-
tás, ezen túl pedig az egész lutheránus keresztyén világ. A filozófia dok-
tora, a lipcsei egyetem tiszteletbeli doktora volt. Lutheránus és ökume-
nikus-világgyűléseken az egyik legismertebb személyíség. Meleg barátság
fűzte D. Söderblom Náthán uppsalaí érsekhez, D. Ihmels Lajos szász-
országi evang. püspökhöz és D. Starige Károly göttingeni professzorhoz.
Önálló munkáinak száma mintegy 40. Közülük legjelentősebb életének
főműve és koronája a dogrnatikája: A ihit világa. Ez az évtizedeken át
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készült munkája akkor látott napvilágot, amikor az idős tudós és pro-
fesszor katedráját a jól megérdemelt nyugalommal cserélte fel.

D. Dr. Prőhle Károly egész egyénisége tiszteletet parancsoló volt. Már
lebilincselő előadásmódjaval is megbecsülést szerzett a tudományos teoló-
giának, hallgatóiban pedig ellenállhatatlan vágyat ébresztett a teoló-
giai tudományok alapos megismerésére. Soha nem felejtem el, hogy mint
igazi ökumenikus lélek milyen szenvedélyesen tudott az evangélikus
keresztyénségben megismert isteni igazságról bizonyságot tenni, s ugyan-
akkor milyen meleg szívvel mutatta meg mindazt, ami bennünket más
keresztyénekkel egybekapcsol.

máh, Károly. (1887-196·2.) Korábban tállyai lelkész, később csepeli
állami hitoktató. A kevésbé ismert lelkészek közé tartozik. Fiatal korában
fáradhatatlan szervező, szuggesztív erejű egyházi munkás és szónok.
O szervezí meg Csepelt anyaegyházzá. szórványait ő kutatja fel először
egész Ráckevéig. Az 1920-as évek elején kerül Csepelre. Alig három év
leforgása alatt megépíti ennek a területnek első evangélikus templomát
Csepelen. Ejt nappallá tesz ekkor. Munkája nyomán Csepel mellett meg-
erősödik, később önálló egyházzá lesz Dunaharaszti és Soruksár. A szer-
vező és egybegyűjtő munkában azonban Oláh Károly idő előtt felélte
energiáját. Még 50 éves sem volt, amikor nyugdíjba ment. Attól kezdve
egészen visszavonult életet élt. Kis nyugdíja mellett magánórákat adott.
Végül az egyházi diakónia gondoskodásaból talált nyugalmas otthont
Gyenesdiáson. Ott is temettéle el 1963. újév délutánján.

Duszik Lajos. '(1883-1963.) Szolgálatát egy kis szórványgyülekezetben,
Szatmárnémetiben kezdi, de már 34 éves korában az akkor 'igen tekin-
télyes miskolci egyházközség élére kerül. 'Esperese volt a Hegyaljai egy-
házmegyének, püspökhelyettese a tiszai egyházkerületnek. 33 évre terjedő
miskolci szolgálata alatt neve csaknem egyet jelent a miskolci evangé-
likussággal. Amikor meghalt, szinte egész Miskolc gyászolta. Ha beszél-
tünk vele, vagy mélyen megrendülten, vagy a: derűtől csordultig telt szív-
vel távoztunk el közeléből. Amit mondott, azt míndig olyan megfogal-
mazáshan tudta rnondani, hogy arról a témáról feltétlenül tovább beszél-
gettek az emberek. Isten különös kegyelméből élete alkonyán a legter-
mészetesebbnek tudta venni, hogy az ő ideje itt lejárt. Maga szövegezte
meg a gyászjelentését. s benne úgy tett bizonyságot elmeneteléről, hogy
"tetszett a mi Urunknak átvinni ama teljes életbe".

Komjáthy Béla. (1896-1963.) Urának nagyon alázatos, csendes és hűsé-
ges szolgája volt. Abauj megyének egyik kis falujában született, s Abauj-
ban kezdte is meg lelkészi szolgálatát, Fancsali, budapesti és sátoralj a- .
újhelyi káplánkodás után 1922. március végén Pesterzsébeten lett önálló
állami hitoktató. Később ugyanilyen beosztásban Újpesten működött.
Isten a gyermekeket és az ifjúság nevelését bízta rá, majdnem 30 éven
áto Tanítványai - .mint maguk mondják - apát és barátot találtak
benne. Emlékszem arra, hogy lelkészgyűléseken mindig az utolsó sorban
szeretett ülni. Pedáns öltözködés, kevés beszéd, befelé néző lélek jelle-
mezte. Mintegy 12 esztendőre terjedő nyugalma évei alatt földi arcát már
mindig kevesebben láthatták, de szolgálatáról az apostollal együtt sokan
tesznek ilyen bizonyságot: "a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csen-
des lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt." (I. Pét 3,4.)

Szelényi Zoltán. (1932-1963.) Ároni család sarja. Nagyapja Dr. Szelényi
Ödön te ol. tanár és filozófus, apja Dr. Szelényi Gusztáv, a budavári egy-
házközségnek hosszú idő óta felügyelöje, egyházker.: főjegyző. Elődeitől
örökölte a teológiai tudományok iránti olthatatlan vágyódást. Kitünte-
téssel végzi tanulmányait, s 'felavatása után - állandó lelkészi beosztás
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mellett - éveken át, világi munkát is vállal, majd a budai szerétetintéz-
mények lelki munkása lesz, végül 1963 elején - egyhangú gyülekezeti
meghívással - kerül a 'szendt egyházközség lelkészi állásába. Talán gyer-
mekkorából eredő gyógyíthatatlan betegsége ezekben a hónapokban
hatalmasodik el rajta. Oriási akaraterővel tud csak szolgálrií, de határ-
talan szeretettel veszi körül őt is, kís családját is a maroknyi gyülekezet.
Erzékenylelkű, igazságszerető, rnindíg a gyengék rnellé álló lelkipásztor
volt. Alig hét évi szolgálat után szünt meg nemes szíve dobogni, munká-
jának eredményei mutatják, hogy nem hiába élt.

Amikor egyenként és együttesen emlékezünk elhunyt testvéreinkre, a
munkában gyümölcsöző életeket megköszönjük Istennek. Hitünk szerint
ők már odaát vannak Krisztussal, az Életben. Rájuk emlékezve és a ma-
gunk elmenetelére gondolva, bátran haladjunk és induljunk tovább élet-
ből életbe mi is. Becsüljük meg ezt az életet, mely szolgálatunkat gyü-
mölcsözteti, és ne feledjük el a nagy apostol szavát:

"NÉKEM AZ ÉLET KRISZTUS" (Fil 2,21.)

Pásztor Pál

•

Luther írásai ból

Ha jó keresztyén akarsz lenni, s reménykedni szeretnél

a jövendő életben, akkor tégy jót mindenkivel, és könyö-
-

rülj minden bajban lévőn, még ha testedet és életedet

kellene is latba vetned; de ennek dacára se várj érte

hálát!

A~ik istenfélő életet akarnak é)ni, azok féljék Istent,

bízzanak Benne, s aztán lássanak hivatásukhoz; ily mö-

don találnak majd maguknak elég tennivalót. Ajánlják

útjukat az Úrnak reggel és .este, aludjanak el és keljenek

fel az Úr nevében, s tegyék azt, ami a kezük ügyébe

kerül, bármilyen élethivatásban legyenek is.

J
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A Lutheránus Világszövetség nagygyűlése

A világ evangélikus egyházai 1947-ben a svédországi Lundban meg-
alakitották: a Lutheránus Világszövetséget. Ugyanakkor elhatározták,
hogy ötévenként nagygl'űlést tartanak, hogy megbeszélhessék közös prob-
lémáikat és szót értsenek egymással a világ /különböző részeiben élő
evangélikus egyházak szolgálatának irányáról és tartalmáról. A követ-
kező nagygyűlés 1952-ben volt a németországi Hannoverben, majd 1957-'
ben az amerikai IMinneapolisban jöttek össze a tagegyházak képviselői.
A IV. Nagygyűlést Finnország fővárosában, Helsinkiben tartották 1963.
július 30.-augusztus 11. között.

A Lutheránus Világszövetséanek már 'kezdettől fogva tagja Magyar-
országi Evangélikus Egyházunk is. Bár egyházunk a kisebb evangélikus
egyházak közé tartozik, mégis mindig jelentős szerepet töltött be a világ
evangélikusságának nagy családjában. lA helsinki nagygyűlésen is 8 tagú
magyar delegáció vett részt dr. Vető Lajos és Káldy Zoltán püspökök
vezetésével. A delegációban helyet foglalt: dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy
Miklós, Prbhle Károly professzorok, Detre (László és ,Kriihling Dániel
esperesek és Gádor András az Evangélikus Elet szerkesztője.

Magyarországi evangélikus egyházunk már a Nagygyűlés előtt igen
jelentős teológiai munkát végzett és a ,nagygyűlés főtémájával - "Krisz-
tus ma" - kapcsolatban elküldötte hozzászólását a Lutheránus Világ-
szövetség genfi központjába. Ez,t a hozzászólást az arra illetékesek nagyra
értékették. Egyesek imegítélése szerint az előre elkészített hozzászólások
kÖZlött a magyarországi evangélikus e,gyház munkája volt a legjobb,

De .nemcsak a nagygyűlés előtt, hanem a nagygyűlés idején is a magyar
delegáció igen rtevékenyen vett részt a megbeszéléseken, nemcsak a
különböző csoportokban, hanem a teljes üléseken is. Felszólalásaikbatl-
azokat a teológiai szempontokat igyekeztek érvényesíteni, amelyek az
elmúlt másfélévtizedben folyó teológiai munka közben kristályosodtak ki.

A 'Nagygyűlésen jelen volt 63 tagegyház mintegy 800 kiküldött je. Ezen
kívül 300 újságíró a világ minden részéből és igen sok vendég. úgyh09Y
a teljes ülésen átlagban 2000 ember volt jelen.

A na'llygyűlés a helsinki evangélikus Dómban tartott istentisztelettel
kezdődött. Erre a megnyitó istentiszteletre ünnepélyes menetben vonul-
tak fel a 63 tagegyház kiküldöttei: Európából, Azsiából, Amerikából,
Afrikából és Ausztráliából. A felvonulást nemcsak a sokféle truha tette
színessé, hanem a sokfajta ember is: fehérek, feketék, sá1"(}ák.

A megnyitó istentiszteleten Salomies, a finn ;evangélikus egyház érse-
ke hirdette az Igét. '

A nagygyűlés maga július 30-án kezdődött az Egyetem nagytermében.
Dr. Franklin Fry a Lutheránus Világszövetség elnöké nyitotta meg az
ülést. Megnyitója friss és előremutató volt és azonnal olyan levegőt
teremtett, amelyben a következő napokban is jól lehetett dolgozni.
Többek között ezeket mondta: "Az előttünk levő másfél héten az lesz
a feladatunk, hogy tartalommal ,töltsük ~eg ezeket a szavakat: "Krisztus
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ma" és megóvjuk attól, hogy puszta jelszóvá váljanak ... Az ember leg-
többször a múUba nyúl vissza, ha az Istenre gondol. Rendszerint sokkal
könnyebb 'mindannyiunknak ott megtalálni Ot és ha nem eléggé énjük
az Irás tanítását, akkor könnyen hajlunk arra, hogy ott is hagyjuk ..•
Igen sokszor az a felfogás van a háttérben, a kegyes emberek úgy gon-
dolják, hogy minden erény tűnőben van, a jó mögöttünk van és az .űdvös-
séghez vezető útcsak. az lehet, hogy visszahajt juk az órát és igyekszünk

Helsinki: evangélikus dómtemplom

visszabotorkálni a ·múlt nagyszerű, de l",gtöbbször illuzórikus nagysaga-
hoz. " De a puszta tradicionalizmus; az igék puszta ismétlése a meg-
szokott' sorrendben, vagy akár az a magatartás, amely meghonosodott
közöl!tűnk és majdnem második természefünkké vált a múlt ban - mind-
ez ma nem elégséges! Ma új napra -oirradtunkí" ... Fry elnöknek vilá-
gos szavai iránymutatóak voltak az egész nagygyűlés alatt.

A nagygyűlésen több előadás hangzott el a "Krisztus ma" témával kap-
csolatban. Ezek az előadások azt mutatták, hogya Lutheránus Vilél.g-
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szövetség és annak tagegyházai egyre nyitottabban fordulnak az egyház
és a világ mai nagy kérdései felé. Különösen is feltűnt Waris finn 'Pro-
fesszor előadása ezen a címen: .,A megosztott emberiség - egysége
Krisztusban". Előadásában abból indult tki, hogy a minneapolisi nagy-
gyűlés (1957) óta mélY1·eható átalakulások történtek a világban és ezek
az egyház feladata és. szolgálata szempontjából döntő jelentőségűek.
Beszélt arról, hogy a megosztott ~mberiség kozott Jézus Krisztus egyhá-
zának szolgálnia kell az emberiség egységét.

Friss hang csendült meg Nelson amerikai professzor előadásában is,
aki a 'Lwtheránus Világszövetség lényegével és a tagegyházak egymáshoz
való viszonyával foglalkozott. Többek között azt mondotta: "Akár akar-
juk, akár nem, kénytelenek vagyunk az egyházról világtávlatú keretek
között gondolkodni ... Krisztus hatalma embereknek adatott, akik szot-
gálatban állnak. Ennek a szolgálatnak szolqai formában kell kifejezésre
jut1llia." Aztán hangsúlyozta a professzor azt is, hogy a Lutheránus iVilág-
szövetség tagegyházainak egymást testvéribb módon kell szeretniök és
az egymással való közösséget nemcsak szóban, hanem a valósá,gban is
gyakorolniok kell. •

Gloege bonni professzor a megigazulás kérdéséről tartott 'előadást és
kimutatta, milyen nagy kincs Iszánnunkra az a valóság, hogy., megigazu-
lunk kegyelemből, hit áUal". A professzor az egyházat marasztalta el
azért, hogy a Szentírásnak ez a központi üzenete nem férkőzik eléggé az
emberek szívéhez. Szerinte az egyházban ~gen sokszor az élő ige "halptt
tanná merevedett és így elvesztette erejét". Az egyház akkor sem cselek-
szik helyesen, ha ezt az örömüzenetetcsak egyes lelkeknek akarja
továbbadni -és elfelejti; hogy ez az, egész egyháznak és rajta keresztül az
egész világnak szol. Tehát sokkal szélesebb horizontúnak kell lennie az
egyház szolgálatának. "Az egyháznak sokkal jobban ki kell lépnie fe"lelős
szolgálatra a világért, mint ahogyan ezt leddig tette. _.

A nagygyűlés foglalkozott :a Moszkvában megkötöt,t .xüomcsendeauez-
ménnyel" is és azt örömmel üdvözölte. Az idevonatkozó határozat ,töb-
bek között .ezt. jmondja: "a nagygyűlés felhívja valamennyi tagegyházát,
hogy gyülekezeteikben igyekezzenek olyan erkölcsi és lelki magatartást
ébreszteni, amely elősegíti a megbékülést, a nemzetközi barátságot és a
testvéri emberiességet, amelyek nagygyűl~sünkön mind 'lelkesítő módo'n
jutottak kifejezésre."

Világos állásfoglalás tört'ént a "faji megkülönböztetés" kérdésében is.
Elítélte azt a magatartást, amely különbséget tesz az emberek között
fajuk és vallásuk alapjan. "A Lutheránus Világszövetség Nagygyűlése
elítéli és nyilvánvaló gonoszságnak minősíti ezeket a jelenségeket, mert
a szerető Isten akaratával ellenkeznek. O ugyanis 'minden embert a másik
igazi testvérévé teremtett."

A nagygyűlés a következő hat évre új elnökséget 'Választott. Az új
elnök dr. Fredrik A. Séhiotz, az egyik amérikai evangélikus egyháztömb
elnöke lett. Az alelnökök között ott <találjuk Simojoki helsinki finn
püspököt és Wantula varsói lengyel püspököt. Az újjáalakított bizoUsá-
gokban három magyar tag van: Káldy Zoltán püspök, dr. 'Pálfy Miklós
és Prőhle ,Károly professzorok. .

A Helsinkiben tartott Nagygyűlés jó alkalom ·voLt arra is, hogy a
magyar delegáció továbbépítse jókapcsolatait a finn evangélikus egy-
házzal. A delegáció több tagja prédikált különböző finn gyülekezetekben
és mélyítette el azt a barátságot, amely a finn és magyar evangélikus
egyházakat hagyományosan összeköti.

Káldy Zoltán
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75 e8!1:itendő8 J. Hromádlca

Az ember
Aktk ismerik lHromádka József

professzort ---: és kevesen vannak a
világ keresztyénei 'között, akiknem
ismerik - ebben az esztendőben
sokszor gondolnak arra a férfiúra,
a-ki egész életét mások életének a
megvédésére szánta oda. Ezért ne-
héz hatása alól szabadulni, ezért
tudnak kerelSz,tyén teg.tvéri vitát
folyvatni vele, még azok is, akik-
nek a néz·efiei pedig homlokegye-
nest ellenlceznek: az övéIVel. Köz-
re.tlen .emberi magavartásával, szin-
te bájosnak mondható előadásmód-
jával, egy csapásra 'meghódítja
hallgatóit. Megada:tot.t neki, hogy
halálosan komoly dolgokat is tud-
jon mosolyogva elmondani, s' kiiz-
ben azon veszik észre magukat a
hallgatói, hogy ők viszont eikomo-
lyodnak a hallottak súlya alatt,

Csak olyan emb.er tudott ilyen
egyéniséQgé kiformálódni, aki so-
hasem zárkózott be a .saját. kan'/,-
Tájába, hanem még az imádságát,
a saját személyes kéréseit is az
emberekkel személyes közösség-
ben mondja el. Aki korának a kér-
déseit a maga személyes kérdéseivé
tette, s aki a másik ember problé-
máját a maga személyes problé-
májaként élte áto S erre maga az
élet, korának mozgalmas kerszak-
változásai rá is kényszerítették.

ci ma:ga szekta mondani, hogy tu-
datos életének a kezdete az Oszt-
rák-Magyar Monarchia őskorába
nyúlik vissza. Tábori lelkészként
élte át 1918-ban a Monarchia össze-
omlását és akkor 'döbbent rá arra,
hogy "milyen kevés örök dolog van
ebben a viLágban". A Csehszlovák
Köztársaság is úgy indult,hogy va-
lami nagyon tartós dolog lesz és
csak tíz esztendőnek kellett eltel-

6 Evangélikus Naptár

nie ahhoz, hogy ez a remén1lség
ne váljék valóra.

Már a harmincas' évek elején ki~
!tűnt, hogy az első világhá.ború
győztes hatalmai le tudták ugyan
győzni az ellenséget, de nem tud-
ták megtartáni a békét. Az 1938/39-
es döntő esztendőkben a nyugati
hatalmak lényegében vereséget
szenuetitek, mert nem -retuielkeztek:
a kellő szellemi és erkölcsi erőtar-
talékkal a fasizmus veszélyével
szemben. Hromádka látta ezt és
nem hallgatta el a véleményét. S
amikor Hitler csapatai bevonultak
Csehszlovákiába, Hromádkának ott
kellett hagynia a tanszékét és me-
nekülnie hazájából. A Gestapo fe-
kete listáján szerepelt a neve, hi-
szen tagja volt azoknak a bizottsá-
goknak, amelyek gondozták a né-
met emigránsokat, szocuüdemokra-
tákat, kommunistáka,t, liberálisokat
és zsidókat, akik oda meneküUek
a fasizmus elől.
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Még jókor sikerült Svájcba és
onnan Amerikába menekülnie, ahol
professzori állást kapott a prince-
toni Teológiai Szemináriumban. iü
kezdte el toborzó munkáját a béke
hívei körében. Amerika még nem
lépett be a 'második világ háboru ba
(1940) ts az igazságos és tartós bé-
kéért harcoló amerikai Bizottság
arra kérte Hromádkát, hogy ve-
gyen részt ennek a mozgalomnak
a munkájában. A meghívót az a
John Foster Dulles írta alá, aki a
világháború befejezése után a nllu-
gati hide.gháborús és erőpolitikána;c
a meghirdetője és elsőszámú kép-
viselője lett. Hromádka együtt dol-
gozott annak idején ezzel a későbbi
amerikai külügyminiszterrel, ne'm
is sejtve, hogy a második vilá.ghá-
ború befejezése után mennyire el-
válnak egymástól útjaik!

Amerika abban a tudatban lé-
pett be a háborúba, hogy ő lesz a
világ új rendjének a megteremtője.
1943:-ban kitűnt, hogy van a vilá-
gon még egy hatalom, amelyet mem
tud a fasizmus letiporni: a Szou-

, :i'etunió. Sekkor kezdődött el Ame-
rikában a szovjetellenes propa-
oanda. Roose1,elt után elkezdődöt</;
a nyugati idegháború, majd hideg-
háború és szakadékszélén táncolás,
amikor Hromádkának már nem sok
keresni valója volt Amerikában.

1947-ben haza is tért hazájába és
1950-ig a Husz János Fakultáson,
majd utána a Comenius Fakultá-
son lett a rendszeres teológia pro-
fesszora. Ettől fogva rendkivül ak-
tív résztvevője lett az ökumenikus
mozgalomnak. Nagy ütközet és nagy
kiábrándulás volt számára, amikor
1948-ban Amszterdamban ő a béke
nagy apostola szemben Italálta ma-
gát azzal a férfiúval, aki annak ide-
jén Amerikában éppen a békemoz-
galom vezetője volt: Dullessel, ct
vasfüggöny megteremtőjével.

Régi hittel új útakon

Hromádka számára nemcsak ki-
ábrándulást jelentett az új ame-
rikai imperializmus megtes'tesítő-
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jének a fellépése, hanem azt a fel-
ismerést is, hogy nem szabad ette-
metnünk az igazi békébe vetett re-
ménységünket. Csak akkor tudunk
egyáltalában éle,tben maradni és
tovább lépni, ha nem esünk két-
ségbe, ha nem kedvetlenítenek e]
bennünket a keresztyénség sok hi-
bás lépései, hanem a próféták jö-
vőbe néző szemével tudunk igét is
hirdetni, meg cselekedni is a hol-
napért, - amely nem reménytelen.
Ez a jövőbe néző hit fejeződik ki
még a második világháború alatt
elhangzott kijelentéséből: "Isten
akarata ebbe a világba állította
bele a keresztyén embert. Nem
azért, hogya világot elítélje és az
ateistákat szidja hitetlenségük
miatt, hanem, hog1J ebben a világ-
ban hirdesse Jézus Kriszius ke-
gyelmét és hatalmát. Krisztus íté-
lete elsősorban azokat célozza meg,
akik úgy tesznek hitvallást róla,
hogy Krisztus mellett megfeled-
keznek a másik emberről, a fele-
barátról."

Csak természetes, hogy a Prágai
Keresztyén Békemozga'lomnak a
vezetője lett Hromádka. 1948 óta
harcolt másokkal együtt az öku-
menikus mozgalmakban azért, hogy
a' béke kér(lését, áz ember, az em-
beriség életének a kérdését ne te-
kintsék a keresztyének olyan prob-
lémának, amely az egyház és teo-
lógia területén kívül esik. Isten
nem azért kötötte meg a békesség
szövetségét Krisztusban az egész
emberiséggel, hogy az egyház'elher-
dálja ezt az öröksógét! 1959. ápri-
lisában ezért fordult szívének egész
melegével a Prágai Keresztyén Bé-
kekonferencia résztvevőihez ezek-
kel a szavakkal: "Vegyük revizió
alá és vizsgáljuk meg először a
magunk szívét és lelkiismeretét!
Kérjük Urunkat, ajándékozzon
meg Ö bennünket meggyőzni tudó
igéjével. Erősítse a bennünket meg-
érteni nem tudó vagy nem akaró
testvérek felé kinyújtott karunkat,
ha ellankad na és elcsügoednénk a
nehézségek Láttán."
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becsüInék is érte. Férfi vagy női munkásnak, apának, O
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Hromádka hisz a holnap ban. Hisz
abban, 'hogy a politikusok józan
esze felülkerekedik. Hisz a:bban,
hogy Isten nem pusztulásra.erem-
tette a világot és benne az embert,
hanem a holnapra, a szépre, a jóra,
a teremtett viLág sok-sok szépsé-
gének a szeretetére és élvezetére.
Ez a két irány'Ú reménység olyan
szoros egységben van Hromádka
teológiájában és a hitében, hogy
nem is lehet - de nem is szabad
nála - szétválasztani az embert és
a keresztyént! Hromádka csak 'Úgy
ember, hogy keresztyén is. Hro-
mádka csak 'Úgy keresztyén, hogy
ember is! S ebben adja nekünk a
legbiztatóbb és leglelkesÍ'tőbb pél-
dát. Saját hitének a gyengeségét és
kiskorúságát sokszor megtapasz-
ta ló 'keresztyén, aki éppen ezért a
hitért harcolni tudó ember - het-
venöt éves korában is!

Hromádka az egymást 'megérteni
akarás ért, tehát a koexistenciáért
harcoló ember. Jól tudja, hogy a
háború nem oldja meg sem Európa,
sem Amerika, de az egész világ
kinzó problémáit sem. A háború
öngyilkosság - tehát bún! Sem az
első, sem a második világháború
nem vitte előbbre az emberiséget,
ellenben nyomort és újabb ellenté-
teket támaeztott benne. Hirosima
bombája tette utána a nagy felki-
áltó és kérdőjelet. Beszélnünk kell
egymással, vitatkoznunk kell egy-
mással, hogy szót érthessünk! Le
kell rombolni az emberek szívében
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azt a "vasfüggönyt", amely meg-
mérgezi a legvilágosabb beszédet es
meggyanusítja a legtisztább szívet
is." Neati állhatunk meg azon a
ponton, anol. ma az emberiség és a
kereszcyénség áLl. Nem engedhet-
jük, hogya jrontok megmerevedje-
nek és egyre nőjön a szakadék em-
ber és ember között. Nem hagyhat-
juk az emberiséget, küZönösen is
az európai országokat, állandó fe-
szültségben és bizalmatlanság ban.

A Prágai Keresztyén Békekente-
1'enciaban talált onmagára Hro-
mádkában a keresztyén is, meg az
ember i:s! Itt gyűjt erőt ahhoz, hogy
a nagy világgyűléseken elmondja
hitből fakadó meggyőződéséfl ..Itt
döbben rá arra, hogy mennyi biz-
tató erő és reménységet ajándékozó
lendület van az afrikai vagy ázsiai
emberek és keresztyének hitében!
Itt érlelődik meg benne újra meg
újra a meggyőződés, hogy az egy-
háza:k több mint szervezet: Isten
eljövendő uralmának ,az előképe:
"Minden egyházat arra kell emlé-
keztetnünk, hogy felelős a jövőért.
Félelmetes felelősség ez! De a ke-
resztyén híveknek előbb kell 'I1U!g-
tenniök ezen a téren a döntő lépé;:;t,
mint a világ megteszi. Eddig csak
kullogtunk az események után és
csak akkor szántuk el magunkat a
döntő lépésre,' ha az 4 llO!mférfiak,
a tudomány és a kultúra emberei
kitaposták már számunkra az útat."

Dr. IPáJfy Milclós
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Hitvalló élet (30 éves a Barmeni Nyilatkozat)

30 évvel ezelőtt tartották a német protestáns egyházak első hitvalló
zstnatukar Barmenben.

1934-ig alig' ismerték Barmennek,
ennek a német váreskának nevét
szélesebb körben, 1934. május 29-
31. óta ökuménikus fogalomma
vált. Ekkor tartották a hitlerizmus
uralomrajutása. közelebbről az ún.
"német keresztyének" (DC
Deutsche Chr isten) mozgalma kö-
vetkeztében válságot; helyzetbe
jutó német protestáns egyházak
dső hitvallózsinatukat. A zsinatra
18 tartományi egyház 139 képvise-
lője jött el. A német protestáns egy-
názak mindhárom típusa jelen volt
Bm menben: lutheránusok, kálví-
nis ták és az ún. egyesültek, az uni-
áltak. A felekezeti különbségektől
független, különböző kegyességj
irányzatok színeit is jól fel lehetett
ismerni. Ezeket azért érdemes kü-
lön is, rnegernlítení, mert az egy-
ház régi, történeti hitvallásaival
kapcsolatos magatartásuk eredeti-
leg igen eltérő volt.

..1 liberálisok (szabadelvűek) az
~g:;én vallásos nézeteinek korláto-
zasat 'látták a hitvallásokban. Azt
mondták: ezek az egyházi hitvallá-
sok (pl. az Apostoli Hitvallás, vagy
az Agostaí Hitvallás) régi, múze-
umba való dolgok, elszigetellk az
egyházat a modern élettől. A pie-
tisták közömbösen, sőt olykor ellen-
szenvvel néztek a régi hitvallá-
sokra, rnert ezek szeríntük csak' el-
szigetelík egymástól az igazán hívő,
kegyes keresztyéneket s felekezeti
határok közé szorftják őket. Az 01·-
totioxot: mindkettőre görbe szem-
mel néztek. Hagyomány tiszteletük
következtében is nagy becsben tar-
tották az ősök hitvallásait. Dogma-
szeretetük azonban sokszor vitte
őket dogmatizmus ba.

Barmenban azonban különös do-
log történt. A reformáció korának
különböző hitvallásai következté-
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ben külőnböző felekezetekre tagolt
protestáns egyházak, amelyeken
belül . még. különféle kegyességi
irányzatok is megosztódást idéztek
elő, közös hangra találtak, együtt
vallottak meg hitüket egy, a zsina-

A Barrneri-l templom
\

ton készült teológiai nyilatkozat-
ban, amely hitvallásukká lett. Nagy
öröm töltötte el mindnyájukat,
mert. egyetértésüket is és a hat re-
telből álló ún. "Barmeni Teológiai
Nyilatkozat"-ot is meglepetésnek.
váratlan ajándéknak érezték.

Meg kell azonban említeni az
előzményeket. Mikor a hitleri 'fa-
sizmus uralomra jutott Németor-
szágban egy mozgalrnat indított
.meg az egyházon belül, a "német

. keresztuének' mozgalmát, Egyház-
mentő jelszavakkal 'kápraztatták el
a lelkeket. Azt mondták: Hitler
"pozitív keresztijénséqet" akar.



Megmenti az egyházat a keleti ma-
terializmussal szemben. Az egyház-
tól elidegenedett tömegeket vissza
kell terelni az egyházba. Ez azon-
ban csak akkor lehetséges, ha a
német ember otthonosan érzi ma-
gát benne. Német egyházra van
szükség. Meg kell, tisztítani az egy-
házi.életet, az istentiszteletet, a hit-
vallásokat, a Bibllát minden "faj-

.Tdegen" elemtől. 1933 novemberé-oen, a berlini sportpalotában tar-
tott tömeggyűlésen a "német ke-
resztyének" nyílt támadást indí-
tottak az Oszövetség ellen. Az
egyik előadás azt kívánta, hogy "a
világtörténelem e legkétesebb ér-
tékű könyvét" azonnal küszöböljék
ki az egyházi használatból. Az Új-
szövetséget is meg kell tisztítani a
zsidós elemektől. Hirdették, hogy a
reformáció akkor győz majd vég-
legesen, ha az északi germán szel-
lem diadalmaskodik a keleti mate-
rializmus felett. Ez volt tehát a
fennen hirdetett "pozitív keresz-
tyénség" tartalma: gyűlölködő, faj-
imádó nacionalizmus, antíszemítlz-
mus és anti kommunizmus.

Az ilyen megnyilatkozások és tü-
netek ellen rnind többen 'éptek fel
az egyházban, egyesek is, csoportok
is. Niemoíler 1933-ban 10000 lel-
készt tömörített a "Pfarrernot-
bund"-ba, a lelkészek ellenálló
szervezetébe, hogya vísszáságokkal
szembeforduljanak. De az egyh 'iz
a maga egészében, világviszonylat-
ban is figyelmetkeltő hangot a bar-
meni zsinat alkalmával adott. Há-
rom reménységet keltő meglepetés
érte itt az egyházat.

1. Rájöttek a régi hitvaUások
mai értékére. A Szentírás tartalmá-
nak aktuális megértéséhez és he-
lyes értelmezéséhez segítenek. Segí-
tenek a hibák, a veszélyt [elentő
hamis tanítások felismerésében.
Sokkal nagyobb mértékben egyesi-
tenek, mint ahogy szétválasztanak.

2. Rájöttek arra, hogy az egyház-
nak lehet új hitvallása is. A Szent-
lélek Úristen nem 1530-ban szólt
utoljára, hanem ma IS világos, idő-

szerű, az egyház útját megvilágitó
vallomásra nyithatja az igére hű-
ségesen figyelő egyház és keresz-
tyének ajkát.

3. Rájöttek arra, hogya, hit-
ben megismert és megvallott igaz-
ság ökuménikus jelentőségű, mert
a világ más pontján, más körülmé-
nyek között élő egyházakat és ke-
resztyéneket is az egyház útjának
tudatosabb közös járására és a té-
vedések elhagyására segíti.

A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
nem tér ki a hit valamennyi kér-
désére, csak az egyház akkori hely-
zete szempontjaból alapvető kérdé-
sekkel foglalkozik. Mind á hat tétet
egyegy bibliai idézettel kezdődik,
majd tömören megfogalmazza az
egyház élete és szolgálata szem-
pontjaból alapvető igazságokat, vé-
gül megbírálja és elveti az egyhá-
zon belül jelentkező tévtanokat.
A tételeket bizottsági előkészítő
munka keretében a református
Barth Károly professzor fogalmazta
meg, akit nem sokkal ezután Hit-
ler kiutasított Németországból, -
és az evangélikus Asrnussen, alto-
nai állásából elbocsátott evangéli-
kus lelkész terjesztett a zsinat elé.

Teológiai nyilatkozatról volt szó
és nem egyszerű politikai állásfog-
lalásról. Mégis több volt nyílatko-
zatnál. Hitvallás lett. Több német
tartományi egyház törvényalkotá-
sa útján is felvette hitvallási iratai
közé a Barmení Teológiai Nyilat-
kozatot. Egy, abban az időben Bbn-
hoette- által szerkesztett konfir-
mációi káté Barmeni Hitvallásnak
nevezi és a lutheri hitvallások kö-
zött sorolja fel. Ez a teológiai nyi-
latkozat azonban biztos kiinduló-
pontot és jelentés segítséget nyúj-
tott az egyház és egyes keresztyén
emberek számára, mikor politikai
és egyházpolitikai kérdésekben kel-
lett állást foglalntok. Erről a szán-
dékról tanúskodik a nyilatkozat
befejező szakasza is, amely így
szól:

"A .Nérriet Evangélikus Egyház
hitvalló zsinata kijelenti, hogy
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I ezeknek az igazságoknak az elfoga-
dásában és ezeknek a tévelygésele-
nek az elvetésében látja aNémet
Evangélikus Egyháznak, mint hit-
valló egyházak szövetségének elen-
gedhetetlen teológiai alapvetését.
Felszólít mindenkit, aki ehhez a
nyilatkozathoz csatlakozik, hogy
egyházpolitikai döntéseinél ezen
teológiai felismerések szellemében
járjon ~L Kéri mindazokat, akiket
illet, hogy a hit, a szerétet és a re-
ménység egységébe térjenek vissza.
Verbum Dei manet in aeternum -
az az Isten igéje örökre megma-
rad."

Nehéz lenne a hat barmeni tétel
rövid tartalmi ismertetése. Azt le-
het esetleg megpróbálni, hogy az
egyes tételek témáját mutatjuk be.
Az első tétel a kinyilatkoztatás
kérdésével foglalkozik és a refor-
máció "egyedül hit által" elvéhez
hasonlóan azt mondja ki, hogy
Isten egyedül Jézus Krisztusban
nyilatkoztatja ki nekünk magát,
semmi más tényt, eseményt, jelen-
séget vagy igazságot nem szabad
Isten kinyílatkoztatásaként kezel-
nünk. A szclgáló élet kérdésével
foglalkozik a második tétel és ki-
mondja, hogy mindenütt Jézus
Krisztus szelgálatunk Ura, nincse-
nek az életnek olyan körei, ahol
más hatalmasságok tulajdonaivá
válnánk. A harmadik tétel az egy-
ház igehirdetésével és életformájá-
val foglalkozik, elveti az igének
bárminő világnézettel való össze-
cserélését vagy elegyítését (beLe-
értve az ún. keresztyén világnéze-
tet is). A negyedik tétel kírnondja,
hogy az egyházban minden tiszt-
ségnek a reá bízott szolgálat betöl-
tését kell elősegítenie. Az ötöcik
az állam és az egyház viszonyát
tisztázza és visszautasít minden
törekvést, amely az állam elegy-
háziasítását, vagy az egyház elál-
lamiasítását célozza, A hatodik té-
rtel végül az igehirdetés és a szerit-
ségek használatával foglalkozik és
kimondja, hogy ezek Isten szabad
kegyelmének eszközei és ezért nem
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állíthatók semmiféle emberi kíván-
ság, cél vagy terv szolgálatába esz-
közül.

Végül szóljunk a Barmeni Nyilat-
kozat és a magyarországi evangé-
likus egyház kapcsolatáról. A bar-
meni tételek magyarul először az
evangélikus egyház egyik folyóira-
tában jelennek meg 1948. elején e
sorok írójának tolmácsolásában.
Tehát nagy késéssel, 14 év múltán,
mégsem eső után köpönyeg mód-
jára. Egyházunk akkor kereste
nagy belső tusák között életének .és
szolgálatának a II. világháború
utáni új útját. Ebben az útkeresés-
ben segítséget nyújtották a bar-
meni tételek, sőt mikor 1956 után
elbizonytalankodott és megtorparit
egyházunk a meg talált úton, a Bar-
rnení Nyilatkozat, ismét segíteni tu-
dott a hibák kíküszöbölésénél és
abban, hogy bátorságosan menjünk
tovább az úton. Akik figyelemmel
Ik:ísérték Káldy Zoltán püspök 1958-
Iban mondott székfoglaló beszédét
és későbbi megnyilatkozásait is,
azok mindezt észrevehették.

Miért jelentős számunkra a Bar-
"meni Nyilatkozat ma is?

1. Az egyház csak ~or tud ha-
tékonyan foglalkozni korunk nagy
kérdéseivel és állásfoglalása csak
akkor válik érvényesse ha az a hit
rnegvallásával szoros kapcsolatot
tart.

2. Ha az egyház kényelernből,
vagy a tévedhetéstől félve ki akar
térni az állásfoglalások elől, ame-
lyekre az emberiség békéje, iga-
zabb életformájának megtalálása
ügyében a közélet és a nemzetközi
'élet eseményei szorongatják, az Is-
ten iránti bizalom és engedelmes-
'ség elől tér ki és hítvalló hangja
elhalkul, sőt tisztaságát veszti.

3, Az egyházak olyan mértékben
tudnak egységre jutni, amilyen
mértékben tudják közösen meg-
vallani hitüket.

Benczúr László



cll seereiei. élete
10 ÉVES A GYÜLEKE3ETI lSEGÉLY -

Az egyház élete folyamatos élet. Az egyház mint Krisztus teste és mint
a Krisztusban hívők közössége szünetnélküli történésben van. ÉI és épül
az egyetlen Fő vezetése alatt. Benne van ennek a világnak a történelmi
keretében, de nem úgy mint egy "intézmény", amely azért van, .mert
több ember társult a "jó" eszméj ének a megvalósítása céljából, hanem
úgy él e világban, ahogyan Ura, a tegnap és ma és mindörökké ugyanaz
a iKJrisztusnak' jelenléte betölti életét. Az egyház folyamatos élete nem
emberi fáradozások eredménye, hanem élő Urának kegyelmes rnunkája.
Hivatása teljében akkor él, ha az Ige a Szentlélek erejében általa meg-
szólal és nyomán a szeretet életre kel.

Az egyház élete nem öncélú, hanem felelős élet. Élete nem véletlen-
szerű élet, hanem a teremtő Isten által teremtett élet. Felelősséggel tar-
tozik lsten és ember előtt azért, hogy mennyiben éli és valósítja meg
cselekedeteiben azt a szeretetet, amelyet Krisztus aNagyparancsolatban
híveinek előír: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd fele-
barátodat, mint tenmagadat. Más, ezeknél i nagyobb parancsolat nincs."
{Márk 12.30-31.)

Az egyház élete az Ilsten szeretetéből és szeretetében él. Az, ami Jézus
Krisztusban adatott, vagyis az Ö keresztjének érdeme és feltámadásának
ereje az Isten nagy szeretetét hirdeti. Ebbe a Iiirdetésbe kapcsolódik bele
az egyház a reábizott szolgálattal: az Ige hirdetésével, a szentségek ki-
szolgáltatásával, a pásztori munkával és a segítő szerétetnek tettekben
való megmutatásával. Végeredményben rninden szolgálata szeretetszol-
gálat - szeretetből az Isten felé és szeretettel az ernber felé. A szeretet
csak a munkatéren oszlik meg. Ebben a megosztottságában azonban
gazdag tud lenni és maradni, ha tisztán Iátja, hogy honnan jött és hová
irányul. A szeretet élete a maga eredetében és kifejeződéseiben mindíg
egységes élet, mert nem törhető darabokra az, ami az Istentől származik
és Hozzá igyekszik vissza elvégezvén hivatásáte földön egyházban .és .
egyházon kívül.

A szeretet élete nem időhöz kötött és nem korlátok közé szorított,
hanem szabadszárnyalású élet. Hatalmas átfogo erő a mozgatója: az Isten
SZent1el~!

Már az apostoli korban találkozunk a gyülekezetben élő szeretetszol-
gálattal: A . Csel. 6.1-.7. Külön választott férfiak, a diakonusok végezték
<izt. A hitből jövő szeretet egészséges megnyilatkozása az, amit egyik
gyülekezet a másik felé, egyik hitben testvér a másik felé, sőt a kívül-
állók felé minden fenntartás nélkül teljesít. A reformátori korban az
Igével együtt terjedt ez a segítő szeretet. Minden elfogultság nélkül
mondhatjuk, hogyakeresztyénség protestáns ágában egyenesen foly ta-
tódík az apostoli kor szeretetélete, bár az emberi fogyatékosság jelei
sokszor beárnyékolják. Árvaházak, szeretetotthonok, gyógyíthatatlan
beteg és megtévedt emberek megmentését célzó intézetek létesültek.

Az 1953. évi zsinaton hozott VIn,' törvénycikk az egyház szeretetszol-
gálatátaz új történelmi keretnek megfelelően új formában 'indította el
a régi evangéliumi alapon. Alapelve: ,,1. §. A keresztyén szeretetszolgálat
az egyháznak aza munkája, amelyet az egyház a keresztyén hit gyümöl-
cseként Krisztus felebaráti szeretetre intő parancsára és példája nyomán
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végez. A Magyarországi Evangélikus Egyház ezt a rnunkát gyülekezeti
szeretetmunkaként egyesek, a rászoruló gyülekezetek és az egyház alkal-
mazottai megsegítésére végzi." Lelkészek, felügyelők és egyháztanácsok
együtt felelősek azért, hogy az anyagi feltételeket a hívek adakozásából
bíztosítva a gyülekezeten belüli és a gyülekezetből kiáradó szeretetmunka
zavartalanul folyjék. Ennek a szeretetmunkának hordozója az egész
egyházközség, tehát mindenki, aki a gyülekezethez tartozik.

Az egyesek felé való szeretetrnunkát a gyülekezetben, mint a diakoniai
munkát a lelkész az egyháztanáccsal karöltve végzi. Minden egyházköz-
ségnek részt kell vállalnia a működő evangélikus szerétetintézmények
fenntartásában: Sok beteg, elaggott, nyomorék és árva nyer gondozást
egyházunk diakoniai munkája révén. Feléjük való szeretetünknek enged-
jünk szabad utat: "Jobb adni, mint venni." (Csel. 20. 35/b.)

A gyülekezetek megsegítésére irányuló szeretetmunka a "Gyülekezeti
Segély" által történik. 19. §.: "A Gyülekezeti Segély építkező, szervez-:
kedő vagy nagy szórványú gyülekezeteket segít, hogy istentiszteleti
életüket biztosítsa és gazdagítsa." 20. §.: "A Gyülekezeti Segély munkáját
az egyházközségben, egyházmegyében és egyházkerületben az egyház-
tanács, országosan pedig az Egyházegyetem Országos Gyülekezeti Segély-
osztálya segítségével az egyházegyetem tanácsa végzi." Egyetlen !bevételi
forrás; amellyel a Gyülekezeti Segély rendelkezik, az evangélikus egyház
tagjainak áldozatkészsége perselypénz és adományok formájában .

.Sok száz gyülekezetünk 'hálával tapasztalta templomépítő vagy reno-
váló gondjai között a más gyülekezetben élő hittestvérek segítő szere-
tetét éppen a Gyülekezeti Segély különböző összegű adományán keresz-
tül. Ahol egy gyülekezet önerejé alig elég, ott a Gyülekezeti Segély segít.
Hogy a Gyülekezeti Segélyegyházunknak a gyülekezetek felé való szere-
tetszolgálatát betölthesse, míndegyíkünkre nézve kötelező erővel bír az
'apostoli intés: "Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisz-
tus törvényét." {Gal. 6. 2.) Nem a magunkéból adunk, hanem mindig csak
abból, amit Ötőle kaptunk, Akitől száll alá minden jó adomány. Ami-
képpen az egyház élete folyamatos, szolgáló, cselekvő és felelős élet,
azonképpen az egyház minden tagjára "is áll ez. Az Úr szeretetélete földi
vetületében így akar bennünk és általunk továbbmenni, széles körben
mindazokra kíáradní, akikkel egy vérből teremtettünk.

Amikor a 10 éves Gyülekezeti Segélyról megemlékezünk és munkájá-
ban az egyház folyamatos szeretetéletét láthatjuk, ezt csak örvendező
hálaadással tehetjük. Hálával az egyház Ura iránt, Aki elindította, foly-
t~ja és végső céljához vezeti ezt a munkát. Legyen az Ö áldása a szeretet
életén közöttünk ezután is!
\ Fónyad Pál
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(100 éve született Wrede Matild)

1890 nyarán Európa börtönügyi
szakemberei Szentpéterváron kong,
resszusra gyülekeztek össze. A gyű-
lés egyik napján a francia börtö-
nök igazgatója a javíthatatlan ra-
bokkal való' .bánásmódróltartott
előadást. Egy megoldást ajánlott:
ártalmatlanná kell tenni őket! Alig
fejezte be szavait, szót kért egy
fiatal leány, Finnország küldötte.
Ezt mondta: "Van egy eszköz ami
által mínden gonosztevő más' em-
ber lehet, még az is, akit javítha-
tatlannak mondanak. Ez az eszköz:
lsten ereje. Meggyőződésem, hogy
sokkal többet kellene a foglyok
lelki életével törődni." Megdöb-
bentő csend fogadta e pár rnon-
datot, Aztán váratlanul fölcsattant
a taps. A gyűlés résztvevői meg-
érezték, hogy a felszólaló belülről
ismeri a börtönök világát. E fiatal
leány, W.rede Matild, évek óta lá-
togatta Finnország börtönett. Krísz-
tusba fogódzó hite s a rabok között
végzett fáradhatatlan szolgálata
volt a fedezete a börtönügyr kong-
resszuson elhan"gzott szavainak.

Wrede Matild 1864. márc. 14-én
született. Már fiatal korában ébre-
dezett benne az örök élet utáni
vágy. Tizennyolc éves volt amikor
prédikációt hallott a jól is~ert igé-
ről: "úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hisz benne el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen!"
Ekkor felragyogott előtte az Evan-
gélium igazsága: Krisztus megvál-
totta a világot! Felismerte Isten
artyai jóságát, megragadta szeréte-
tét. Hálából mindezekért életét le-
tette Isten kezébe. Jelentéktelen
esemény indította el a szolgálat út-
jára. Szobája ajtaján elromlott a
zár. Szokás szerint a börtönből egy
rabot kértek ki, aki értette a la-
katos mesterséget. Matild figyelte

a' zárral bajlódó, bokáján, csukló-
ján megláncolt embert. Úgy érezte
szólni kell a rabnak valamit. A.ka-
dozó mondatokkal, dobogó szívvel
beszélni kezdett lsten jóságáról,
szeretetéről. A rab tágra nyitott
szemmel figyelte szavait. Majd
megszólalt: ·••JÓ lenne,. ha eljönne
hozzánk a börtönbe s elmondaná
ezeket. Nagy szükségünk lenne
erre!" Matild e hívásban Isten szol-
gálatba állító szavát hallotta meg.
Igéretet tett, hogya következő va-
sárnap ellátogat a börtönbe. Töb-
bet tett azonban, mint amit a rab
kért tőle. Sorba járta Finnország
börtöneít, ajkán az Evangélium ú]
életre hívó szavával.

Börtönlátogatása során naphosz-
szat járta a cellákat. Beszélgetett a
rabokkal, Bibliát olvasott, evangé-
liumi olvasmányokat osztogatott.
A börtön kápolnájába áhítatra
gyűjtötte a foglyokat. Ennyiből

Wrede Matild

állt munkája. A különös az volt,
ahogyan mind ezt tette. Aradt be-
'lőle az életvidámság, az irgalom,
a szeretet. Nem riadt vissza sem-
mitől sem. Belépett piszkos, fojtott
'levegőjű cellába. Kezet fogott fer-
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tőző beteggel. Székét ajánlotta a
napok óta vasba vert' dühöngő
rablógyilkosnak, hogy az kipihenje
magát. Egy-egy ilyen váratlan tette
nyitotta meg a szívek ajtaját a hir-
detett ige előtt. Bizonyságát adta
annak, hogy megbecsüli az embert.
Nem emberi jóság áradt belőle s
nem is üres szánakozás. Kemé-
nyen hirdette a legmegátalkodot-
tabbnak is Isten bűn feletti ítéle-
tét. De megszólaltatta minden al-
kalommal a Krisztusban lett ke-
gyelem jó hírét is. Ez törte össze
a szíveket IS munkált életújulást.

Édesapja születésnapí meglepe-
tésként egy tanyát ajándékozott
neki, hogy otthont rendemessen be
a szabadult raboknak. "Toivola"
- Reménysugár nevet adta ennek
az otthonnak. Bizony az itteni élet
sokszor tette próbára reménységét,'
az emberek iránti bizalmát. Türe-
lemmel, saját életpéldájával itt is
nagy eredményeket ért el.

A világháború Finnországot is
nyomorúságba sodorta Sok-sok
finn otthonba beköszöntött az éh-
ség, a bánat és aggódás. Wrede
Matild lelkére súlyos teherként
nehezedett a háború öldöklése.
Mind erősebb lett benne a meg-
győződés: nemcsak a börtönökben,
rníndenütt kell hirdetnie Istennek
hozzánk hajló szeretét. Nem is any-

~

nyira hirdetni kell, mint megmu-
tatni! Felvette anyák, gyermekek,
sebesültek gondját. Minden tetté-
vel a megbékélést munkálta, el. fáj-
dalmat oszlatta, az életet mentette,

Feladatai megnövekedtek, ereje
azonban lassan fogyni kezdett. A
rabok, elesettek, szenvedők, vigasz-
talásra szorulók között végzett
szolgálata felemésztette életerejét.
1928 karácsonyán, amikor a temp-
lomok harangja Krisztus születé-
sét hirdette, bement Isten örök
dicsőségébe.

A börtönök lakói szerte Finnor-
szágban így emlegették: "Foglyok
angyala". Kívánságára sírjára ezt
a felfratet vésték: "Matild, Isten
rabja". Valóban az vólt, Ezért le-
hetett a foglyok angyala.

Wrede Matild irgalmas élete iga-
zolja a reformáció tanítását, me-
lyet Sperátus Pál 350. énekünk 6.
versében így énekelt meg:

Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse;
Élő, rigaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó I'stenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.

Ferenczy Zoltán

p---------------------------------------------------
Luther írá~aiból

A,z él a ilegjobban, aki nem magának él. S az él a leg-
rosszabbul, aki magának él.

A~kozott az az élet, melyet valaki magának és nem
felebarátjának él, Viszont áldott az az élet, melyben valaki
nem magának, hanem felebarátjának él és szolgál: taní-
tással, büntetéssel, segítéssel, ahol csak lehet, s ahogyan
csak lehet.1

I
I,--------------------------------------------------~
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Az 'élet énekesei
Megemlékezünk néhány énekköltőnkről születésük, vagy haláluk
évrordutöjan. Énekeiket gyakran énekeljük istentiszteleteinken.

Major János (1564-1654). 400 éve született Major János. Az évforduló
alkalmat ad arra, hogy szóljunk róla és a nevével összekapcsolt 319.
énekről: ,,0 nagy Isten sok a vétkem ... " Énekeskönyvünkben Major
János neve előtt az ének végén még egy név szerepel: Rutilius Mártoné.
Valóban az igazság az, hogy az ének nagyrészt Rutiliustól való, és csak
az utolsó két vers Major János munkája, de erősen átdolgozott formában.

Mielőtt magát az éneket szemügyre vennénk, széljunk néhány szót e
két szerzőről. Rutilius Márton (1550-1618.) teelógíai tanulmányait
Wíttenbergben és Jénában végezte. Először teutlebeni lelkész, majd wei-
mari diakonus haláláig. Weimari tevékenysége alatt négy pestis-korsza-
kot élt át, Ezekben az időkben félelmet nem ismérő lelkipásztornak mu-
tatkezott. Nappal és éjjel, amikor csak hívták szívesen ment szegények-
hez és gazdagokhoz és őket az Igével vígasztalta. Prédikációiban nem
isrrierte a 'hízelgést, hanem nyíltan ostorozta a bűnöket a személyre való
tekintet nélkül. Élete utolsó két évében súlyos beteg volt. Ekkor már
nem rnehetett fel a szószékre, de tovább szolgált az oltárnál igeolvasással,
énekléssel, imádsággal, vígasztalt es látogatta a betegeket. '

Az ,,0 nagy Isten" kezdétü ének először egy prédikációban jelent meg.
És itt térünk rá arra, amit Major 'Jánosról kell elmondanunk. Ezt a pré-
dikációt ui. ő tartotta Jénában 1613. június 2-án, vasárnap a thüririgíaí
árvíz után. Major János jénai szuperíntendens és- professzor, 1Q92-től
1605-ig weimari diakonus volt, tehát Rutilius kollegája, Major nem
nevezi meg az említett prédikációban a költő nevét. 'Ezért egy Időben az
éneket neki tulajdonították. De Rutilius szerzőségét egy Binder nevezetű
mettstadti lelkész 1626-os írása döntően bizonyította. Az említett írás
címe így hangzik: "Történeti bizonyíték, hogy egyházunk Ismert éneké-
nek "Ach Gott und Herr ... " igazi szerzője Rutilius." E'z a közlés persze
a német erqdetí re vonatkozik. A mi énekeskönyvünkben levő ,,0 nagy
Isten ... " 4-5 verse - átdolgozottan - Major Jánostól származik.

Az éneknek a tárgya a bűnbánat. A bűnvallásnak több módja van:
magános ima, közös és magángyónás és az énekben való gyónás. Tudni
kell, hogyabűnvalló énekben is valóságos gyónás történik. A Iőisten-
tiszteleti liturgia második énekében is rrríndig ez történik.
, Az ének 2. verse összecseng az 51. ,zsoltárral: "És az én vétkem szűn-
telen előtte~ forog." A 2. versben ezt is olvassuk: ,;Méltán ér a büntetés."
Az ember általában lázad a megpróbáltatás ellen. Isten lelkének a mun-
kája, ha rnegszületik egy ilyen sor: "Méltán ér a büntetés". A lator
szavára kell gondolnunk: "Mi ugyan méltán szenvedünk ... " Meg kell
látnunk az életünkben a bűn és a megpróbáltatás gyakori összefüggését.
A bűnvallás akkor igazi ha benne nyoma sincs a mentegetőzésnek, A 3.
vers szerint egy reménységünk van: Krisztus érdeme. Mi nem adhatunk
semmit. Nem tehetünk jóvá semmit. Nem igérhetjük, hogy "légy türe-
lemmel és mímden megfizetek néked" Mt. 18, 25. Az 5. vers szerint
menedéket csak Krisztus sebei jelentenek.

Jézus Krisztus én Megváltóm
Légy te az én kőváram
'A te véres sebeidben
Üdvömet megtalálom.
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#
A golgotai áldozat titokzatos módon kiengesztelí Istent. Igaz bíró

helyett (3. vers) Irgalmast Atya lesz. Az ének döntő' üzenete: Krisztus
érdeme megvígasztal. amikor gyötör minket a sok bűn.

Grosser Sámuel (1664-1736.)
300 éve született Grosser Sámuel. Görlitzi tanár volt és ő írta egyik

szép ádventi énekünket "Jézus örömmel fogadlak" (113.)
A 2. ver;; rámutat arra, hogy az Eljövendő a kereszt útját fogja járni:'

"Nincs fejedet hová hajtsad
Elhagyott vagy és szegény ... "

Nem hamis, rózsaszín-szemüveges látás ez. Karácsony felett ott volt
a kereszt. A jászol azt hirdeti, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem
fogadták be Ot. Már születése ellőtt sem volt hely számára sehol. Amikor
Isl.en gyengeségbe öltözik, akkor így bánik vele az ember: megfeszíti,
kitagadja. Mégis - csodálatos módon - ez a kitaszított Názáreti adja
3 nagy kincset, a bűnbocsánatot.

'Add legyen fő gazdagságom
A te nagy szegénységed" (3. vers)

Bibliai gondolat. Az O szegénysége által eni lehetünk gazdagokká.

"Bírjon arra szelídséged,
Hogy én is szelíd legyek." (4. vers)

Mt. 1l,29-re emlékeztet "Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos
szívú vagyok ... " A Krisztussal való találkozás átformálja az embert.

"Szívem néked már ajtót tárt
Uram Jézus hozzám szállj ... " (6. vers).

Jel. 3,20-ra emlékeztet "Ime az ajtó előtt állok és zörgetek". Mi akik
természettől fogva ellenségei vagyunk Istennek a megtéres által össze-
törhetünk és ajtót .tárhatunk Krisztusnak.

Egyházi énekeink nnirit láttuk az egyházi esztendőbe, a liturgiába és az
egyház tanításába ágyazödnak bele. Az egyházi ének nem a hívő szub-
jektív lelkiállapotának ~~~a, hanem az Ige üzenetének hordozója.
A 113. éneknek is az az értéke, hogy Jézus eljövetelét prédikálja. Azt
hirdeti: eljön Krisztus és szeretetével sokakat képessé tesz arra; hogy
befogadják 0.1, sőt (1. vers) örömmel fogadják. "Jézus örömmel fogad-
lak ... " Ez nem a gyülekezet pillanatnyi lelkiállapotának a leírása,
hanem híradó arról, hogy ez Krisztus eljövetele óta lehetségessé vált.

Blaurer Ambrus (1492-1564.)
400 éve halt meg Blaurer Ambrus. Rendkívüli tehetsége korán feltűnt.

Egyetemi tanulmányait abbahagyva a kolostori életet választotta.
A kolostorban a lelkigyakorlatok mellett foglalkozott tudományos mun-
kával, költészettel és muzsikával is.

Rendtársai bizalmából prior lett. Barátságot kötött Melanchthonnal.
Wittenbergben tanuló testvére révén megismerkedett Luther .írásaival, a
'lutheri kegyességet azonban Illem élhette a kelostorban. Forró benső
harcok után anyja és testvérei megbotránkozására elhagyja a kolostort.

Reformátori tevékenysége 'I'horgauban és Appenzellben kezdődött.
Szülővárosában Konstanzban azután, az ottani reformátori mozgalom
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lelke lett. Később ellenfelei miatt sok keserűségben volt része. 1564.
december 6,.ánh;aIt meg, ,

Blaurer éneke ,.,Az Istennek jó tetszése" (362) az "Istenben való biza-
lom" c. fejezetben található. . .

Mi a bizalom? A mindennapi események mögött meglátni az Istent.
'I'udní, hogy Ö mindennel a javunkat munkálja. Az élet harcát szenve-
dését átélő hívek leggyakoribb lelki táplálékát éppen ezek az ún. vigasz-
taló énekek jelentik. Híveinknek akik betegágyon fekszenek ezeket az
énekeket kell elsősorban ajánlanunk. A megpróbáltatás nem zárja ki,
hogy éppen ebben az állapotbán érezzük meg Isten jóságát éli' hűségét.

• A próbákát éppen azért adja Isten, hogy az igények helyett rátérjünk
a kegyelem vonalára. Jósors, siker, egészség: rníndez nem természetes,
hanem Isten ajándéka.

Isten tudja mire van szükségünk Mt. 6,8. Ez a derűs optimizmus 'hatja
át ezt az énekét is.

"Bármit küld rám kegyes Atyám
Mind csak javamra válik ... " (1. vers) ..

A 2, vers szerint a megpróbáltatás valóban "próba": a hit teherbírá-
sának a próbája.

"Ha rám árad a bú s bánat
Csak hitemet próbálja ... "

A jajgatás és zúgolódás csak árt (3. vers), Isten úgyis elvégzi, végre-
hajtja amit akar. Ot nem lehet erőszakkal rávenní, hogy valamit máskép
tegyen. A jajgatás és zúgolódás reménytelen küzdelem Isten ellen. A 4.
vers szerint eljön a pillanat amikor Isten ismét rám tekint és akkor
a bú örömre válik.

A megpróbáltatás magában nem elhordozhatatlan. Áz igazán győtrők
azok a szomorú gondolatok, amelyekkel a Sátán gyötör ilyenkor. - Mi
lesz velem, mikor gyógyulok meg. Tudok-e még dolgozni? Mí lesz a
családommal? - Luther szerint a Sátán a szomorú gondolatok és gondok
okozója a zene hangjaitói majdnem épp úgy rnenekül, mint a teológia
szavától. Egy orgonistának azt tanácsolta, hogyha rossz a hangulata,
szomorú, sötét és komor gondok és gondolatok gyötrik, üljön hamar a
házi orgonajához és játsszon el rajta egy-két egyházi éneket. Hasonló ez
ahhoz, amit!. Sámuel 16-ban olvasunk hogy Dávid lant játéka felvidítja
a lelkibeteg Saul királyt.

Így <kell a zenét beállítani az életünkbe. Így lesz az' ének és a zene
eszköz amelynek.isegítségével meg tudunk maradni a hitben. Ez a zene
feladata és célja. Ez a legfőbb hivatása. Ez az ének és zene keresztyén
használata.

Gáncs Aladár
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Esyházunk jó rendjééri
KÉT ZSINAT ÉVFORDUWJAN

A Szentírásban nem találunk semmiféle egyházjogi rendet. Az .egyház
szervezetére nézve tehát nincsen isteni kinyilatkoztatásunk. Nincs ún.
,~zent" egyházjogi rendszer, mint ahogy azt a ·kw:.olikus egyház tanítja.
A Szentírás az Isten és ember alapvető viszonyával foglalkozik. Ennek
az elsődlegessége mellett ugyanakkor mégis találunk kezdettől fogva az
egyházban olyan törekvéseket, amelyek a jó rendet, a gyülekezetek cél-
szerű működését tuoaaottoic biztosÍJtani.

Ennek a szentírási útmutatásnak 'megfelelően az Agostai Hi:V!Ullás is azt
tanítja, hogy az ,ige hirdetése és -a szentségek kiszolgáltatása az egyház
Zegelső és legfontosabb feladata. UgyanClJkkor azonban hitvalLási irataink
is igénylik az evangélikus egyház jó rendje kialakítása érdekében tett
lépéseket. .'

Mindez azt je,lenti, hogy egyházunk szerveze,ti ,élete nem áll-andó és
nem örök, hanem változik a történelmi feltételeknek megfelelően. Evan-
'gélikus egyházunk törvényalkotó szervei, a zsinatok, sohasem akartak:
~gyszersmindenkorra érvényes szabályokat alkotni, hanem mindig saját
koruk követe,lJményeinek megfelelően igyekeztek egyházunk jó rendjét
'kialakítani.

Ezek előrebocsátása után emlékezzünk két evangélikus zsinat évfor-
dulójára, amelyek szintén arra utalnak, hogy minden korszak más-más
'[eladat elé kerül!t az egyház élete jó rendjének kialakítása érdekében.

Háromszázötven éve, 1614-ben ült össze a szepesváraljai zsinat., és
;harminc éve, 1934-ben kezdődött az az egyetemes zsinatunk, umelynek
törvényei részben a mai napig is érvényben vannak.

A SZEPESV ARALJAI ZSINAT

Az ellenreformáció küzdelmei között Bocskay István sza.badságharcá-
nak köszönhette egyházunk az 1608-i koronázás előtti törvénycikket,
amely egyrészt a vallásszabadság gyakorlásába p, falvaka't is belefo'g-
'laltl1!,. másrészt kimwndta, hogyaprotestánsoknak is legyenek szuper-
intendensevk.

Egyházunk idáig csak: a gyülekezetekben és az esperessége kben alakít-
'tiatta ki Jl maga szervezetét, s csak innentől fogva vá,u lehetővé az egy-
luizkeriileteknek, a szuperinte,ndenciáknak alapítása. .

Első vol·t-az 1610-ben ;ülésező zsolnClJi .zsinat, amely intézkeáéseket
hozott új egyházkerüleiek létesítésére. Tíz északnyugati vármegye terü-
letén három egyházkerületet állított fel és három szuperintendenst
'váIasztoet.

A másodi;k területrendező zsinat volt az 1614-ben összeült szepesvár-
ILljai zsinat, amely az ország 'északkeleti részében u,gyanazt a szerepet
töl,tötte be, mint a zsolnai zsinat, az északnyugati rész esetében. A két
zsinat között egészen szoros kapcsolat volt.

Az 1614. évi szepesváraljai zsinat két egyházkerületet alakított. Az egyi-
ket Szepes és.~áros 'mequék: evangélikus -gyülekezetei számára, a másikat
'pedig úgy alkotta meg, hogy elkülöníte'fite a vármegyék területén fekvő
'ún. sza:bad királyi városokat a két vármegyének egyéb községeitől s az
öt felsőmagyarorszá\gi szabad királyi város - "pentapolis" -, Lőcse,
'Kassa, Eperjes, Bártia és Kisszeben számára külön egyházkerületet 'ala-
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'kitott, Ma -már ez furcsaságnak tűnik s valóban ez csakis annak a korna'1é
a történelmi viszonyai között !érthető. A szabad királyi városok féltve
őrizték kiváltság,aikat. Ez tette szükségessé,hogy egyházilag is külön
szervezxedjenek, s külön egyházkerület ként élhessenek:

Abban az időben a 'szuperintendenseket is a zsinaton választották meg,
mégpedig az ún. megy ei szuperintendencia (Szepes és Sáros megye)
Xylander (Holzmann) Tstvánt, az ún. városi szuperintendencia (az öt
szabad királyi város) Zabler Pétert választotta szuperintendenssé. Az
elŐbbi szepesváraljai, az utóbbi pedig tWcsei lelkész volt.

Amint a zsolnai zsinat, úgy a szepesváraljai is legfőbb feladatának az
egyházkerület:Szervezetének kiépítését tekintette. Ezek koziii máig is él
a zsinat néhány alapvető elgondolása. Ilyen (]Jl. az, hogy kl zsinat van
'hivatva egyházunk területi rendezésére. A -másik fontos lépés a szuper-
'intendens feladatának és :hatáskörénekJ ,a meghatározása.

A szuperintendens lényegében a'zo'l1,OSa püspökkel, a zsinat első dkke
I. Tim. 3, tehát a pü'spökről szóló igék alapján körvonalazza a szuper-
'intendensi ttiszt lényegét. Magát a püspök szót nem volt szabad használni,
mert az uralkodó katetikus vallás közjogiméltóságot is jelentő püspöki
állásával lett volna összetéveszthető. Bár a püspöki. cím használatára itt-
ott mégis sor került, de ~tulajdonképpe1lJ 'csak az 1848-as vallásegyenlő-
'ségről szóló törvény óta volt hivatalosan is lehetséges az evangélikus
püspöki cím használata.

A szepesváraljai zsinai a szuperintendens [euulaia során elsőnek a
'gyülekezetek látogatását említi meg, :majd ajánlja a IPüspők részvételét
a lelkészi összejöveteleken. A püspök feladata és joga a liturgia 'megál-
lapítá'sa. Püspöki jog a lelkészjelöltek megvizsgálása és felavatása, a
parochiára meghívott lelkész alkalmasságának a megvizsgálása, a temp-
lomok felavatása, a Jhozzá fellebbezett peres 'ügyek elintézése, az egyház
'tulajdonainak ,védelme és Imegóvása.

A szepesváraljai zsinat ugyan nem volt egyetemes, tehát az eqész
brszágra érvényes zsinat, hanem csak az északkeleti területre nézve volt
hatályos, mégis jelentős a működése, mert ;a zsolnai zsinattal együtt
'kialakította egyházkormányzatunk hármas fokozatát: a gyülekezetnek, az
esperességnek, a szuperintendenciának a szervezetét.

AZ 1934-37-ES BUDAPESTI ZSINAT

A két világháború közötti korszak ,egyházi szervezetét ,szabályozta ez
-a zsinat. '

Nagyjelentőségű lépés volt a magyarországi evangétlikusegyház hit-
elvi alapot tartalma'zó nyilatkozatának a törvénybe foglalása. Ebben e'gy-
házunk mIWkatározta tanításának és életfolytatásának az alapját. Bár
zsinataink kezdettől fogva megjelölték a lelkészi esküben mindazt, amit
egyházunk a h.it és élet zsinórmértékének vallott, de )mégis újítás volt
az, hogy a zsinat valamennyi törvényének az elejére azt a hitelvi nyilat-
kozatot állította, amely kifejezi egyházunk, teljes hűségét a Szentírás, az
egyetemes és az evangélikus hitvallási iratok ~ránt.

Másik nagyjelentőségű lépés, hogy a zsinat továbbfejlesztette egyház,!!nk
szeroezetéi, Az évszázados gyakorlat kifejletztette az egyházközség, az
egyházmegye, az egyházkerület s az egyházegyetem működését. Ezt azzal
egészítette ki a zsinat, hogy minden önkormányzati fokon kiépítette a
'presbitériumok működését, az egyházközségektől kezdve az egyházegye-
temig.
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Bár' még elég merev határok uralkodtak az egyes eoyházkerületek
között, a zsinat továbbépítette az egyházegyetem szervezetét. Ezzel jelen-
tős lépést tett egyházunk országos egységének a kidomborítása felé. Ki-
alakult az egyetemes közgyűlés elnökségének hatásköre, amelyben a
'hivatalra nézve legidősebb püspök egységesen irányítja egyházunk lelki
munkáját.

Egyházunk J952-53~as zsinati törvényeivel egészítette ki az 1934--'37"i
zsinon: munkáját.

Ezek sorában e,lső volt a területi aránytalanságok felszámolása. Az
1934-es zsinaton számos javaslat hangzott el a kerületek és egyházme-
gyék 'arányosítására, azonban az akkor umlkodó nézetek ezerint minden~
változatlanul akartak a ,régi keretek között hagyni.

Túlságosan jogászias volt az, amit az 1934-es zsinat a lelkészről és a
lelkészi szolgálatról alkotott, ezért ezeket a törvényeket· az 1953-as zsinat
teológiai megala;pozású törvényekkel egészítette ki.

Ugyanez a teológiai alapvetés jellemző a diakoniai munkáról és a ház-
tartási kérdésekről alkotott törvények tekintetében is.

Egyházunk mai közfelfogása túlsÚ!gost;Ln jogásziasnak és bonyolultnak
erzi az egyházi törvénykezésről szóló 8. tc-et.

Természetes, hogy az élet továbbha.lad minden zsinat munkája felett,
s .ujabb igények újabb választ várnak, mégis töretlen h4lával emlékezünk
az 1934-ben összeült zsinat atyáim, akik az adott történelmi viszonyok'
'keretei között akarták teljesíteni feladatukat. A törvények alapossága és
sokolda·lúsága tükrözi egyházszereteWket. í

1 Egyházunk jó rendjéért akkor fáradozunk helyesen, ha megbecsUljük
egyháztörténelrnünk értékeit, építünk egészséges hagyomá"jyainkra' és
számontartjuk azokat, de ugyanakkor nem feledkezünk (meg arról sem,
'hq'yy minden kornak: magának keü kiépítenie az egyházszervezet for-
máit, minden nemzedéknek magának kell kialakítania a legcélszerűbbet
'és legkorszerűbbet, mert így vagyunk hűek az evangélikus egyházjog
alapelvéhez, amely sohasem alkot örök időkre ,érvényes törvényeket,
'hanem mindig az adott viszonyok között formálja szervezeti életének
·szabályait.

Dr. OttIyk Ernő

•

Fegyelmezett .élet
400 éve halt meg Kálvin János

~
1564. majus 27-én naplemente-

kor a húnyó nap utolsó sugarai
egy szenvedésekben átszellemült,
hófehér alabástromszeborra emlé-
keztető halott arcát világítottálc
meg. Kálvin János, Genf reformá-
tora, Iehúnyta szemét. "Inkább
szendergőhöz hasonlított, mint ha-
lotthoz. Abban a percben oltotta ki
Isten egyházának adott nagy vilá-

gosságát, amikor a nap is lenyu-
godott az égbolton. Úgy tetszett
Urunknak, hogy ebben a férfiúban
mutassa meg népének, hogyan
kell élni és meghalni", - írja róla
hű munkatársa Theodore Beza.

Kálvin 1509. július lD-én szüle-
tett a franciaországi Noyon nevű
városkában. Hatalmas templom áll
a városka főterén, . árnyéka szinte
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• ráterpeszkedik a házakra. E jelkép
valóságot mutat: Noyon már a Kr.
u. nyolcadik évszázadtél kezdve
Eszak-Franciaország egyházi életé-
nek legfontosabb központja. Itt
koronázták meg Nagy Károlyt,
768-ban, számos kolostor és egyéb
egyházi épület jelezte, hogy itt
minden hatalom és dicsőség az
egyházé.

Kálvin atyja, Gerard Cauvin
a rsformátor :csak késöbb kezdte
nevét latinosan írni a kor divatja
szermt Calvin us-nak - is az egy-
ház szolgálatában állt: az egyházi
javak jószágigazgatója volt, Ilyen
módon bepillantást nyert - s nyil-
ván nemcsak Ő, de családja is -
az egyházi élet nem mindig épüle-
tes hátterébe, anyagi természetű
perpatvarokba, anyagi előnyökért
való huzakodásba. Talán nem egé-
szen véletlen, hogy egy másik

.francia reformátor, Kálvin későbbi
munkatársa, Guillaume Farel szin-
tén egy káptalani jószágigazgató
fia volt.

A fiatal Kálvin atyja parancsára
jogot tanult. Valószínűleg egyetemi
évei során elszenvedett sok nélkü-
lözésben szerezte később oly sú-
lyossá vált gyomorbaját. E tanul-
mányokban vált azonban azzá a
fáradhatatlan szorgalmú, élesel-
méjű, fegyelmezett gondolkodású
tudóssá, rnesszetekintő egyházszer-
vezővé és rettenhetetlen harcossá,
akinek őt kertársai megismerték.
"Alakja szikár és jelentéktelen, de
elméje sziporkázóan éles és szelle-
mes. Talpraesett és merész vitázó.
Sokat böjtölt ifjú éveiben, talán
azért is, hogy állandóan gyötrő
fejfájásain urrá legyen s mégin-
kább, hogy testét engedelmes esz-
közzé formálja. Keveset beszélt, de
ha megszólalt, mindig volt valami
magvas mondanívalója. Nem járt
társaságba, Kereste a magányt.
Természetében volt valami komor-
ság és zárkózottság. Legjobban
saját gondolataival szeretett társal-
'kodni," - így jellemzi az ifjú tu-
dóst egyik kertársa. Már 1528-ban
megszerezte azt a képesítést, amely

7 Evangélikus Naptár

egyetemi előadások tartására jogo-
sította. Ekkorkellett eldöntenie: to-
vább halad-e a [ogászí pályán,
vagy a papi pályára lép.

Ezekben az esztendőkben ismer-
kedett meg a württemberí Mel-'
chíor Wolmarral, aki Luther lelkes
híve volt. Ez a fiatal nyelvész is-
mertette meg Kálvint Luther taní-
tásával s adta a kezébe először.
Luther iratait. Az evangelium
ügyével való eljegyzését azonban
későbbi időpontra kell tennünk. Ö
maga így fr - a Zsoltárok köny-
vének magyarázatához irott elő-
szavában -:- erről. "Atyám erede-
tileg a papi pályára szánt. Később
azonban úgy gondolta, hogy a [ö-
vedelmezőbb jogi pályára irányít.
'Bár becsületesen igyekeztem

Kálvin János,

atyámnak engedelmeskedni s a
jogtudományban szorgalmasan el-
mélyedni, Istennek tetszett életem
gyeplűjét a kezébe venni sannak
más irányt adni. S jóllehet nyakig
benne voltam a pápista' babonák-
ban , .. Isten mégis legyőzte és en-
gedelmessé tette szívemet ... ". .
, Ettől kezdve Kálvin számára
döntövé vált az a felismerés, hogy
Isten kezébe vette életét s feltét-
lenül rendelkezik vele, feltétlenül
engedelmességet vár elhívott szol-
gájátél. Ez a Rudat tette reformá-
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torrá, s éppen ebben egyezett meg
.a 16: század többi reformátoraival.
Mindezek a férfiak ugyanis nem
az által váltak reformátorokká,
hogy észrevették és szóvátették az
egyházi élet néhány visszásságát,
Ezt mások is megtették. sokan,
többször is, s már jóval előbb is,
a 14. és a 15. században. Mégsem
támadt ebből reformáció, egyházi
megújulas. A 16. század reformá-
torai az élő és kegyelmes Istennel
való személyes találkozásban, Isten
elhívó és szolgálatba állító szavá-
nak kényszerítésére vállalták oly
határozottan és rettenhetetlenül az
újramegtalált evangélium hirdeté-
sének feladatát.· így volt ez Kálvin,
életében is.

Elhívatásának ez a tudata tette
életét oly fegyelmezetté, céltuda-
tossá, ez acéfozta meg akaratát s
tette önmagával szemben oly kí-
méletlenül szígorúvá - és mások-
kal szemben is. A felismert igazsá-
got következményekre való tekin-
tet nélkül követte, - s az embe-
rekre, földi tekintélyekre, .Jcözve-
leményre" való tekintet nélkül. Igy
került szembe a genfi előkelő és
gazdag, élvvágyó polgársággal. S
ennek eszközével a városi tanács-
csal, akkor, amikor szi gorú erkölcsi
'elvek .szerínt akarta a gyülekezet
és a város - s a kettő akkoriban
egybeesett életét berendezni.
1538. április 23-án Kálvint és két
lelkésztársát (Farel, Coraud) kiuta-
sítják Genfből. "Csak rajta, ha em-
bereket szolgáltunk volna, ugyan-
csak sovány jutalmát vennénk;
mi azonbarr a legnagyobb Mester-
nek szolgálunk, aki megjutalmaz
majd annak idején bennünket", -
e szavakkal fogadta Kálvin a ki-
utasító határozatot. Hitében, rendít-
hetetlen szilárd meggyőződésébren
nem is szégyenült meg. Három esz-
tendővel később a genftek vissza-
hívták reformátorukat.

Nem könnyű szívvel határozta el
magát erre a lépésre: arra, hogy
ismét visszatérjen a nyugtalan vá-
rosba, mint egy darázsfészekbe s
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ismét magára vállalja a küzdelme- e
ket: Megint csak Farel volt az, aki

akárcsak első ízben, mikor
Genfben marasztotta az ott éppen
átutazó Kálvint - ismét szorgal-
mazta visszatérését. "Inkább ezer-
szer meghalnék, 'semmint újra vál-
laljam ezt a keresztet" - írja az
ekkor Strassburgban tartózkodó
Kálvin Farelnek. Csak hosszú tu-
sakodás után szánta rá magát még-
is a visszatérésre. 1540. október 24-
én ezt írja Farelnek: . "Ha választ-
'hatnék, mindent inkább termék,
mintsem, hogy unszolásodnak eD-
gedjek, Demivel tudom, hogy nem
vagyok a magam embere, szíve-
met áldozatul odaadom az Úrnak".

Ha választhatnék nem vagyok
'a magam embere szívemet ál-
dozatul adom az Úrnak, - ezek-
ben a szavakban benne van a~
egész Kálvin. Amilyen kemény,
kérlelhetetlen és megingathatatlan
tudott lenni, ha emberekkel állott
szemben, olyan alázatos 'és enge-
delmes volt Ura előtt. Kemény-
sége éppen ebből az alázatosságból,
elhivatásának, szelgálatra rendel-
tetésének bizonyos tudatából eredt.
"Nem magunkér vagyunk, az Úr
tulajdona vagyunk. Oh, bárcsak ér,
telmünk es akaratunk, akkor ha
határoznunk kell, alá tudná magát
rendelni ... Nem a magunkél va-
gyunk: ezért felejtkezzunk el ma-
gukról, amennyire csak ez lehetsé-
ges ... " - írja az Institucióban,
föművében.

. A ma gyülekezetének talán ép-
pen ezt kell leginkább megtanul-
nia Kálvin Jánostól: azt, hogya'
keresztyén ember ne a maga vallá-
sos igényeinek, vágyainak a kielé-
gítését szorgalmazza, hanem önma-
gát megtagadva egész szívvel áll-
jon Ura szolgálatába, - mindent
'lsten dicsőségére es a felebarát ja-
vára cselekedve a szolgálat konkrét
alkalmai ban" S ezt a tanítást evan-
gélikus egyházunk népe is hálával
fogadhatja Genf nagy reformáto-
rától.

Groó Gyula



Halkan járjon aki él,
S dúdoljon csendes éneket
Messzi sírhalmok dombjáról
Ezer gyászt lenget a szél.

Gyóni Géza

ODADOBOTT ÉLETEJ<
50 ÉVE ,KEZDÖDÖTTAZ/ELSÖ,

25 ÉVE A MASODIK VILAGHABORÚ

Ötven esztendeje kezdődött az első, huszonöt éve a 'második. Tulwjdon-
képpen kezdetével megtartotta a "szabályt", huszonöt évi pihenés után
aratott. A nemzedékváltás mesgyéjén. jött iszonyatos 1·obajjal. És ma még
szép számmal élnek 'azok közül, akik mind az első, 'l'nind a máso'dik vihar
tanúi voltak.

Nagyanyám Bibliájában őrzött egy képet. Én örököltem halála wtán
a Bibliával együtt. Sárga volt ez a kép már akkor is, amikor először
láttam. Ma még sárgább. Doberdó szűrke sziklái látszanak rajta. Vad
összevisszaságban nyújtottak fedezéket a magyar bakáknwk, akik úgy
húzód tak meg a repedésekben, mint férgek a kéregben. Tintaceruzával
húzott kereszt jelöl ,egy pontot, ahol ettalátt az ellenség golyója egy
bakát. Ez a baka nagyanyám fia vdLt, ismeretlen, soha nem látott nagy-
bátyám. Arra, ahol a nap leszáll. a völgyben az Isonzó tekereg szeezélues
vonaglásokban, mint a nyakánál megragadott kígyó. Délről és egészen
közelről sós tengeri levegőt hozott az egyebekben száraz parti szél.
Az Adria felől. 1917-et írtak akkor, amikor tintaceruzával belekarcolták
'a keresztet a tábori fényképész által készített képbe. Itt kaparhattak
annyi földet 'össze, amennyi szemfedője lehetett ennek és sokezer más
isme1'etlen bak.áruile.

Doberdó fensíkja bevonult cr történelembe. Nagyanyám soha' sem' tudta
meg, hogy hol van Doberdó, csak vérző szíve vitte őt ,el a jeltelen sírok
»alameluikéhez, ahol fia szétroncsolt eeste porladt. De ~ történelem
Pantheonjába még sereg más ismeretlen város, folyó, völgy, [ensik, hegy-
qerinc neve bevonult s mindegyik fedőneve lett a tnegszármlálhatatlan
könnynek, gyásznak, sóhajnak, odadobott életnek.

Mondom, ezt a képet örököltem én. A doberdói fensík mozdulatlan,
halálbadermedt képét. A másik kép 'már "mozgó kép" volt. Szemem len-
cséje, mint egy tökéletes kamera fényképezte a másodikat, az irtózatos
'lendületet a vad, kusza rohanást, üzetést, a csontok törését, a halál

'tusáját. És noha nem voltam soha N(1)rvik-nál vagy El Alamen-nél, a
'Volgánál vagy Dünnkirchen-nél, mégis mozgott, hullámzott egyszerre
minden előttem..

Az első kissé olyan voU, mint a félelmetesen dermedt sárguló kép a
tintaceruzával húzott kereszttet. Allt, mint az idő az emlékezetben. Allt
még akkor is, ha a kígyózó vonatok, vagy a gyalog masírozó ezredek
végtelen sorai1'llJ gondolunk is. ALlt Verdun-nél, állt Dobe1'dó-nál,
Przemysli-nél, aMazuri tavaknál, állt ... állt. " állt. FőkéPp, ha össze-
vetjük a második kusza és lázálomszerű gyorsaságával. Alltak a lövész-
tirkok; benne térdig lucsok ban a bakák, áütak: asziklahasadékok s benne
ae álmodozó legények, akik sóhaja hazaszállt egy leányhoz, anyákhoz,
gyermekekhez. Alltak a szöge.sdrót kerítések, a spanyol lovak, a bulotatók,
a védekezés ravasz eszközei. AUtak a golyószórók, ágyuk, ha 1dőnként
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el-el bődültek is, vagy okádták a gyilkos golyókat. Mintha az élet maga
is megáUt volnw négy esztendőre.
, Pedig arra az álldogáLásra 'éveken, évtizedeken keresztül készült a világ.

A leszámoLás órájára összehordott és halmozott mindent ami pusztítani
tud. Talp7ly vasba öltöztette és öntötte érzését, gondqlkodását és akaT'atát.
Várta az első ágyu eldördülését, hogy azután tíz millió emberét egyszerre
riadóztassa és masíroztassa. Pokollá teaue lakóhelyét, mezőit, erdőit,
'folyóit és tengereit. Igen, 1914 egy roppant készülődés jól kivárt ered-
ménye volt. Tehát nem 'a véletlené. Nem a sarajevói gyilkos merényleté,
nem a sodortartásnak vagy az áramlásnak, hanem a készülődésnek, az
előre eíhatározásnak eredménye. Ötven évet kell csak visszapörgetnünk,
a történelem homokóráján és előttünk áLl pőre mezítelenségében a készü-
lődő világ. Ezt a háborút, az első világháborút, nem tudjuk másképpen
felfogni, mint a végzet tudatos keresését. Ezért indult meg a roppant
gépezet óramű pontossággal és bámulwtosan egyszerre. Ezért lehetett
volna elő1'e lerajzolni a frontokat és odoollítwni előre a megfele,lő had-
os-ztályokat a térképre.

Es mert tudatos készülődés, mert akarartos leszámolási vágy ból szüle-
tett, ezért tudunk keresni mögötte embereket, államok(1)t, amelyek [ele-
lősek érte. Ha a történelem kereke alatt szétmorasolz eseményeket össze-
ralcjuk, akkor (1) készülődés csomópontjában kihívó magatartásával a
vilmoscsászári Németországot látjuk. ütemet dik,tált, fegyverkezési ver-
'senut provokált, áldozott és áldoztatofrt a háborúért, mert valami ködös
célt, álmot kergetett: ura lenni a világnak. Sokáig sötéten kóválygott a
német sas Európa egén és kóválygása lázban tatcotta Európa valamennyi
államát. A gyújtókwnóc csak lángra vá'1't és .levegőbe repült a puska-
poros hordó, Európa "mondvacsinált" békéje. Nem akarunk visszaevezni
'a történelem vizén, de az odadobott életek, a hősi halált halt milliók sír-
hantjainak szálai Berlinbe vezetnek.

Lqaz az a mondás, ha egy nagy ház összeomlik, sok kis házat maga
alá temet. A nagy német birodalom összeroppanásával a vesztesek olda-
lára jutott kis népek sorsára kerültünk mi is. Igaz, hogy koronák: 'hul-
tottak: a porba, új térképek sziüettek, de amikor a négyesztendős első
világháborúra emlékezünk, akkor az odadobott életekért sajog a szívünk.
'Az ötmillió emberért, az ötmillió családért.

Úgy nwnd,tam, hogy állt ez a háború a menetelő századok és ia kígyózó
vonatok ellenére. Tényleg állt és korlátok: közé szorult, térben és időben.
'Európa teste fekélyesedett csak ki tőle, ha mindjárt az egész világot érin-
,tette is. De itt ,dúlt, lihegett, vonaglott öreg kontinensünkön, míg meg-
szedie 'a maga áldozatait, aztán kimerülten elnyúlt, hogy nottteste előké-
szítse a következőt. A következőt, amelynek kezdete szinte hónapra meg-
egyezik az elsővel, csakhogy kozte huszonöt esztendő volt, Sarajevó jelzi
az első. Danzing neve a második kezdetét. Egy lázas álom és az arra
épített végzetes eszme volt az oka az elsőnek is és a másodiknak is.
A 'második már korántsem állt úgy, mint az első. A technika gyorslábú
fU1'iái kiszabadultak megbolydult oduikból és mozgásba hozták most már
'tényleg az egész világot.

Európát úgylártszik tartós balszerencse üldözi. Alig heggedt be az első
háború-ütötte seb, -máris viharosan bonyolódott bele a másodikba.
A háboT'Ú szátJuldó szekere, amely 1939-ben indult el, sebességében és
'tempójában messze felülmúlta az elsőt. Ez a háború méreteiben és kiiel-
jesedésében a szó igazi ér,telmében véve világháború volt. A tűz [észke,
újra csak itt a jó öreg Európábwn volt és megintcsak kontinensünk szen-
.oeiiett a legtöbbet, de vihara végigszáguldott a Távol Keleten, Afrika



iSiva,tagján is átporzottak a tankok vagy mély tölcsére ket vertek a bom-
bák. Peari Harbour vagy Voronyezs vagy Normandia voltak e háború
Doberdó-i. Csakhogy méreteiben és pusztításaiban és dinamizmusában
nagyobbak.

Volt ebben az utolsó háborúban azután valami démoni és brutális. Már
az előkészítésében egy olyan rendszer járt élen, amely nélkülözött min-
den humamizmust, m'inden morált. Ugy lépett a porondra - és inne épp
(J.bban az államban tudott gyökeret verni, amely az első yilá!gháború
/pódiumát hordozta -, hogy vagy győz, vagy elpusztul. Ez az állam a
német birodalom volt. Eszméje a fasizmus, vezetője a 'Führer, Hitler.
És lev~oőben, tengeren, szárazon megindította pokolgépeit. Csak úgy nyö-
,gött bele a világ, amikor végigszáguldott 'hernyótalpain a sok ccét-
kolosszus, vagy megtöltötte a leve)gőt csillogó ércmadarakkal,. Észak,
Kelet, Dél és Nyugat irányában. A frontok eleven kráterei lettek a tűz-
halálnak. Hol volt a mozdulatlan áUó doberdói. sziklahasadék, ahol csak:
egy "eltévedt golyó" terítette le a bakát. Orák alatt tűnteíe el városok,
falvOik s a földdel egy szintre kerültek. Füstölgő rOmhalmazok 'maradtak
el az ide-oda hullá'mzó frontok és harcole után.

Brutálisnak mondtam ezt a háborút. Igen, mert a háborút kiterjesz-
tettek nemcsak a négy világtáj irányába, hanem befelé is. Békés polgá-
rok és munkások háztája is Pearl Hcabour, Don-kanyar vagy Dünnkir-
chen lett, Emberek százezrei kerültek drótsövények mögé egy tébolyító
eszme ürügyén. A pusztítás iszonyatos volt. Kétségkívül egérlyuk sem
maradt, ahol bizto'nsá;gban érezhette volna magát az ember. Az elpusz-
tultak száma az első világhábor:úhoz viszonyÍltva tízszeres ére emelkedett.
ötven millió halottal számolunk a második világháborúban. És a rombo-
'lását 'illetően nincs is statisztikánk. Aza'z olyan mérhetetlen nagyaTányú
~~ .

Egy biztos! Az emberiség egyszersmindenkorra elvesztette a "hábo-
I)"úba vetett reménységét". Amikor a második világháború decl'escendó-
Jaként [eircobaitt:« két atombomba Japánban, végVeg kiábrándult a há-
ború megoldást hozó hiteléből. A "rongyOs béke" egyszerű elmélete úgy'
(illt előttünk, mint a "patyolat üzenete". A vágy, a bete.ljesedés; amit
elmulasztottunk, eljáJtszottunk vagyeltékozoltunk. A második világhá-
borúban ugyan nem hullottak koronák a porba, de egyszersmindenkorra
porba hullott a háborús hit és háborús reménység. Ez /nagy eredmény!
Igaz, hogy a sok Ibújkálás, menekülés, halq.lfélelem és rettegés alig
hagyott kedvet a merénylők által megtámadott élethez, XLea kedv és az
élniakarás csírája 'mégiscsak gyorsan kitöldült.

Két háborúra emlékezünk ebben az évben. Két háború kezdetére. 1914.
és ]1939. gyászéveire. Gyóni Géza verse cseng vissza, aki az első háború
nagy "béke-prófétája" moit: "Halkabban járjon, aki él ... " Igen, halkab-
,ban járunk, mert emlékezünk a halottakra, akik a két háború gonosz
,üzelmeinek áldozQltává lettek. Halkabban járunk, de ,maga·biztosabban,
anert azóta történt valami. A kovász. átjárta a tésztát, a só az ételt.
Világméretűvé lett egy olyan kiiztielem, amely a béke jegyében indult
el. Amely önvédelmi szándékkal lépett a küzdelem arénájába és amely
Imegszámlálhatatlan ember öntudatává vált. ~llt az első háború és ;moz-
:gott a második. Otmillió ember volt az első, ötven 'millió a második
ISzámláján. És nem kellett különösebb ,képzettség ahhoz, hogy kiszámít-
suk, mennyi lenne a harmadik számláján. Az emberek ösztönösen érez-
ték, hogy mértani sorban hatványozódik az áliioztútok: száma és a ptzsz-
Itulás. 'lÉs egymásra találtak. Az álló és mozgó háború alanyai, az egy-
szerű emberek milliói, akik ott topog tak 50 évelőtt a l~vészárkokban,
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.vagy hóban fagyban masíroztak, vagy akik a penészes pincék' odvaiban
bújkáltak, vagy gödrök ben húzták meg magukat a levegőből leselkedő
Iveszély elől, ezek most mind tudják, hogy testvérek a megsemmisülés,
veszedelmében.

A "rongy os .béke" egyszerre babérkoszorúval felékesített hősi okmány
lett, amelyért életet, jövőt, exisztencúit érdemes kockáztatni. A vesztett
rreménység tüzes akarattá kovácsolódott. A lázas álmokat eltörölte és
harcba lendült az életért. Egymásra taLált az .elveszettnek ítélt és oda-
dobott ember, mert jövőjéről van szó. Valami megmagyarázhatatlan
dinamizmus vett erőt a tÖ'megeken a békéért és életért. Olyan emberek,
akik egymásról eddig 1'I1<i.gcsak nem is tudtunk, vagy álmodni 'sem mer-
tünk közeledést lehetőségről, most együtt szoronqat juk egymás kezét ts
az élet fegyverét. Békéről énekelünk, békéért lendülünk lharcba. Meg-
'Vagyunk győződve arról, hogy teljes sikerrel.

Vissza lenne még egy kérdés. Az, hogy ebben a két világégésben,
amelyről az idén emlékezünk meg, mit cselekedett Krisztus egyháza. Sok:
tekintetben érezzük felelősségünket. Nem felejthetjük el, hogy Krisztus
egyházai a fegyverek megáldásában mily funkciót végeztek. A bűnbá-
nat őszinte érzése haS'Son át 50 és ,25 év távlatából is. Térjen vissza és
kérie számon a doberdói, vagy voronyezsi hősöket. És noha tudjuk a
történelem' kérlelhetetlen igazsága alapján a feLelős indítékokat, mégis
érezzük, hogy az adott történe~mi pillanatokban másként iehetett és kel,
lett volna cselekednünk. ,

Isten türelmeis ítélete ma új utakon vezeti egyházát. A kemény lecke új
iskolát 'nyitott az egyház számára. Adjunk hálát érte, hogy jó iskolát.
Az emlékezés évében is felnyitja egyháza szemét. Nemcsak a magyar
evangélikus )egyházét, de egyre szélesedőbben mindenütt, ahol Jézus
Krisztus mevét ajkára veszik népek. Négy meg hat esztendő, összesen tíz
,esztendő heves vérontásából az a hagyaték jutott osztályrészül, hogy
'Ina felelősséggel tudunk számolni jövőnkkel. Odadob tak életeket, ma
azonban ennek az életnek oldalán állunk és a nagy találkozás eredménye
az élet dwdalmas győzelme lesz. .

Rédey !Pál

••
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(j~e1leL
A JB3EKEERJr9 JAZ EJLEJrERJr

- 60 ÉVE HALT MEG V. V. VERESCSAGIN -

1958. május 5 ... 'Hétfő ... A magyar egyházi küldöUség utolsó napját
tölti a vendégszerető Moszkvában. Déli 12 órakor megáll autóbuszunk.
egy művészien szép épület előtt: TRETY AKOV KÉPTAR, az orosz klasz-
szikus festőművészet világhírű kincses tára ... Forró izgalom -tölti el lel-
'kemet, ugyanezt éreztem valamikor Pá1'izsban a LOUVRE palotája
előtt ... Tudom, hogy percek múltán csodálatos élményeknek leszek a
boldog részese... Hamarosan a XIX. \Századbeli orosz festészet világ-

Verescsagin: A háború apotheozisa

hírű alkotásai ban gyönyörködhetem... És én küZönösen EGY KÉPET
várok nagy izga-lommal, amelyet 10 éves k01'omban Láttam először és
azóta nem tudtam emlékeimből elűzni: Verescsagin híres képét, a
"Skobélev aSipka szorosnál". Oh nem Skobélev tábornok fehér lova,
vagy piros kabátja ragadJta meg gyermeki képzeletemet, nem is a szem-
lére felsorakozott ,katonák kitörő öröme a győzelem felett... hanem a
csatatér riszonyú képe: szerte-szét heverő hottiestek: sokasága ... a téli
'tájnak iszonyú dermedtsége... Talán ekkor utáltam meg örökre a
háborút ... talán ekkor éreztem meg szirvte öntudatlanul, \hógy Veres-
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csagin nem a háborút, nem a győzelmet akarta dicsőíteni, hanem meg-
\rázó erővel azt akarta megmutatni, hogy MIBE KERűL 'p, háború, mert
a tuiborűkmak: mindig iszonyú áruk van ...

. . . Es most itt állok a nagy pillanat, a nagy. é7Jmény előtt ... Eredeti-
ben láthatom.a régtől fogva ismert képet és Verescsagin többi, világhíres
múvét ... Nem puszta elképzelésből alkotta meg műveit a !páratlan mű-
'vész, hanem személyesen részt vett az 1867-68-as turkesztáni, az
1877-78-as orosz-török és az 1904-1905-ös orosz-japán háborúban, illetve
annak csak első felében, míg 1904-ben a .Péter-Péli' cirkálón be nem
fejezte nagyrahivatott életét ...

Verescsaoint világszerte úgy 1lSmerik: a háborúk, a csaták festője volt,
de bármelyik remekművét szemléljük, érezzük, hqgy minden képe hatal-
mas vádirat és tiltakozás a háború ellen ... Páratlan, kritikai realizmu-
'sával olyannak mutabta ,be a háborúkat, amilyenek azok a valóságban ...

A Tretyakov képtár 23. termében megláttwm végre a negyven év óta
képzeletemben kísérte képet: .,Szkobeleva Sipka szorosné]". A halál
iszonyú osendje uralkodik az egész képen ... Nem halljuk, nem tudjuk
hallani ct győzelmes katonák üdvrivalgását, nem tudunk örülni levegőbe
hajított sapkáiknak ... mert ... mert a ,premier plan-ban előttünk fekvő
katonák anoztiulatlari tetemei lefagyasztják ajkunkról az örömet. " Ezért

Verescsagin: Skobelev a Sipka.-szorosnál

nem lehet ezt a képet elfelejtem, -mert. a céltalanul kioltott emberi életek
'látványa elnyomja :az üdvrivalgást ... Mit ér minden győzelem, ha ilyen
'iszonyú árat kell érte fizetni?! ... Es amit gyermekkoromban csak sej-o
'tettem, csak öntudatlanul éreztem, most irtózatos erővel tudatossá lett
·bennem: ez a csodálatos festő nem a. háborúk, nem a harcok megszál-
'lottja, hanem a békéért -az emberi életért h.arcoló festők legnwgyobbika ...

Még magamhoz sem tértem a megrendítő kép okozta révületből, újab'b
lelkiismeretébresztő .képe elé érkeztünk. Napsütötte síkiSágon koponyák,
emberi koponyák piramisa emelkedik, a háttérben legy régi város romjai-
val ... A kép [elirata: AHABORO APOTHEOZISA. Verescsagin ezd; a
művét kifejezetten politikari figyelmeztetőnek szánf(a, azért \~ saját sza-
vai szerint - "a jelen, a múlt és a jövő minden agresszorának" figyel-
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mébe ajánlotta... Igen! A háborúnak csak ilyen "megdicsőülése" van,
koponyák, feldúLt falvak, elpusztult városok... De jó lenne ha végre
megértenék ezt azok is, akik könnyelműen és felelőtlenül játszadoznak
a .háború gondoLatával ... és kizárnák örökre az emberis{jg történetéből
az emberi életek ilyen tékozlását ..•

Ugyanezzel az erővel, ugyanezt a gondolatot fejezte ki három meg-
szemlélt képe is "A Sipka szoros ban minden csendes", a "Parlamenterek"
és a "Hadikórházban". Nem meglepő tehát, hogy amikor kiléptünk a Tre-
tiakov képtárból, a sok gyönyörű műremek sorában is újra és újra vissza-
tértek gondolataim Verescsagin művészetéTie ... Eszembe jutott az is,
hogy gyermekkor.omban nem tudtam elképzelni: miért írták egy másík
kép alá, hogyaSipka szorosban ,minden "csendes", amikor olyan dia-
dalmasan száguld fehér lován (J) győztes tábornok ... Most azonban már
tudom: nem Skobélev tábornoké volt a diadal, hanem a halálé, (L démoni
erőké, amelyek mindig kirobbantják a támadó háborúkat ..•

Etete utolsó időszakában, a napoleoni háborúk megrázó eseményeit
'Örökítette meg megrázó erejű képein Verescsagin, amelyek, mint a
"Visszavonulás Moszkvából", stb. most a moszkvai Történeti Múzeum
'féltett kincsei. Osszegezve Verescsagin életmunkáját, azt kell monda-
nunk, hogy egész életével és minden nagyszerű tehetségével élete utolsó
percéig küzdött az agresszív háborúk ellen ... Ennek a nemes célnak a
szolgálatába állította ~művészi ecsetjét. Középázsiai tanulmányútján fes-
tett ugyan más tárgyú képeket is, élete főfelada,tának mégis az emberi-
ség békéjének alázatos szolgálatát tekintette 'olyan módon, hogy pál'atlan
művészetével megmutatta a háború borzalmait, szétoszlatott körülötte
minden ha'zug dicsfényt és meggyűlöltette az emberek szemében •..

Amikor halálának 60. évfordulóján, meghajt juk emlékezete előtt a
kegyelet, a szeretet és a világnagyságnak kijáróelismerés zászlaját, egész
lelkünkkel el kell határoznunk: így kell nekünk is küzdenünk minden
háborús hangulat keltés, minden háborús uszítás ellen, meg kell mutat-
nunk Verescsagin lelkesedéséveI és bátorságával, hogya viló,gnak nem
a Sipka szorosok ."csendjére", hanem a jóakaratú emberek boldog jöven-
dőjére van szüksége, ahol a népek és nemzetek őszinte testvérként segítik
és megértik egymást ...

Halász Béla

Luther írúsaiból
,

A keresztyén ember a szeretetnek olyan cselekedeteit
végzi, amelyekre nem neki magának van szüksége. (Mert
a betegeket sem azért látogatja, hogy attól maga legyen
egészségessé. :És nem azért ad ételt másnak, mintha ma-
gának lenne az ételre szüksége.) A felsőbbségnek sem azért
végez tehát szolgálatot, mivel erre szüksége van, hanern
a többiek kedvéért, hogy védelmezze azokat, s a gonoszok
még gonoszabbá ne váljanak. !Mert közben semmit sem
veszít, nem is árt néki semmit az ilyen szolgálat; ~ világ-
nak viszont nagyon is hasznára válik.

Az élet nem pihenésből áll, hanem abból, hogya-jóból
még jobbá legyünk.
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1950 ,ÉVVEL EZELŐTT
'hunyt a le szemét a római birodalom nagy császára, Augustus, akinek
neve az Lsten országa történelemkönyvének lapjaira is feljegyeztetett,
midőn Lukács evangélista. Krisztus születésének történetét Augustus
nevének és intézkedésének megemlítésével rndítja el (Lukács 2,1).

Igazi neve Caius Octavianus volt, aki Kr. e. 44 után lépett előtérbe a
római polittkat életben, midőn Julius Caesart az "isteni" Brutus meg-
ölte, hogy ezzel Rómát és a köztársaságot a zsarnokságtol megmentse.
Mint Caesar unokaöccse, felveszi julius Caesar nevét és magáénak vallja
politikai programját is. 'Nagy ellenfelének, .Antoníusnak legyőzése után
megszerezte a '"legelső római", a Princeps Romanus címet, mely a későb-
biekben a köztársaság bukását és a császárság megalapozását jelentette.

Julius Caesar örökébe lépni azonban nem volt könnyű dolog. Halálát
a triumvirek hatalmi vetélkedése követte, olyan politikai :húzások, me-
lyek rövid idő alatt polgárháborúkhoz és nagy megpróbáltatásokhoz
vezettek. A birodalom nem volt egységes. Virágzott a rabszolgatartó
társadalom, az arisztokrácia lés a római plebs között foglaltak helyet a
szabadosok, a lovagok, a polgárjoggal bírók. A társadalmi rend gazda-
sági bázisát a rabszolgák osztálya alkotta, akik minden jogtól megfosz-
tottan éltek, uraik önkényeskedésének kitéve. E rabszolgák füképpen ,a
meghódított 'területek lakosságának köréből kerültek ki, akik néhány ,
szerenesés kivételtől eltekintve, az élet reménytelenjei és kivetettjei
voltak. ' .

Augustus uralkodása nem úgy indult, hogy vele kapcsolatban békéről
lehet majd beszélni. Ellenfeleit és a 'legkisebb gyanúval terhelteket Ts'
kímélet nélkül kivégeztette. Gyilkosságok tömege és cselszövényele soka-o
sága vezetett végül is ahhoz a felismeréshez, hogy rnit jelent a nyugalom
és a béke, unely egyedül szolgálja a birodalom javát. Róma 'és a biro-
dalom nem lehet meg a fides (hűség) nélkül, rnely valamikor a legfőbb
erkölcsi támaszt jelentette, a Ipietas nélkül, IS nem lesz béke soha, míg
a discordia, a visszavonás borzaimás megpróbáltatásokat idéz elő. Alap-
vető változtatások lés reformok voltak szükségesek abban a korban,
melyről ezt írta Horatius: "A rómaiak még a skytháknál és gétáknál is
gyalázatosabban élnek; gyökeresen véget kell vetni az erkölcsi romlott-
ságnak, az istentelen vérontásnak, rnert jó erkölcsök nélkül rnít sem
érnek a törvények."

Művében, a Res gestae-be1/. beszámol Augustus arról, hogy uralkodása
során rnílyen intézkedéseket tett. "Az .én kezdeményezéserpre hozott új
törvényekkel az ősöknek sok példáját felelevenítettem és én magam is
sok mindenben hagytam hátra követendő példát az utódok számára."
Mint Suetonius írja, mindenféle építkezéssel szépítette Itáliát. Utakat
'építtetett, helyreállíttatott minden hidat, Igondoskodo.tt a lakosság vízzel
való ellátásáról, sok városban vízvezetéket építtetett. Sok tengeri kikötő
'és városok őrzik emlékét. S midőn számot adott uralkodásáról, a római
'népnek juttatott ajándékaira és azokra a haditettekre gondolt, amelyek
révén az egész földkerekséget Róma hatalma alá vetette. A Res gestae-ben
felso-rolja, hogy hányszor fizetett 60~400 sestertiust 200-350 ezer em-
bernek! Uralkodása alatt több, mint 200 ezer ember kapott gabonát.
A "panem et circenses", a kenyeret és látványosságokat kívánó népnek
sok játékot rendeztetett. több mint három és félezer vadállat és tizen-
háromezer gladiátor felvonultatásával. .
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S ezenközben a Pax Augusta volt az a jelszó, mely a polgárháborúkban
kifáradt római és itáliai társadalom legkülönbözőbb csoportjait összebé-
kítette egymással. A polgárháborúk után három esetben is bezáratta a
Ianus-szentély kapuját, melyet a háborúskodások idején - ősi szokások
szerint - mindig nyitva tartottak. Ehhez talán nem is lett volna jóga,
hiszen a római birodalom határain úgyszólván egy pillanatra sem szűn-
tek meg a lázongó törzsekkel való fegyveres összetűzések, de Augustus-
nak elnézték, mert az általános reménytelenségben az emberek égi kül-
döttet, megváltot láttak a császárban s úgy beszéltek róla, .rnínt istenség-
ről. A Kr. e. 9-ben állított híres priénéi feliraton ezt' olvashatjuk Augus-
tusról: "Megváltóként küldetett nékünk, hogy véget vessen a háborúnak,
hogy rendet teremtsen az egész világon ... A régebbí korok jóltevőrt
mind felülmúlta, őt viszont soha senki sem fogja felülmúlni. Ennek az
istenségnek a születése napja a tőle kiinduló jóhírek kútfeje lett az egész
világ számára". A történettudomány gyanítja, hogy ez az eüangélia, ez
örömhír ment át később a keresztyenségbe bizonyos vallásos értelemben.
Különböző feliratok bizonyítják azt, hogy Augustust tekintették Sótér-
nak, rnegváltónak, szabadítónak és jóltevőnek is. Augustus eljövetele
annak köszönhető, hogy a sors, a gondviselés teljesítette' az emberek
könyörgő kéréseit. Végeszakadt a háborúknak, megszilárdult a béke,
Augustustól ered minden áldás. Amióta eljött, az emberek között egyet-
értés honol, amelyről oly sok századon át hiába ábrándoztak. Egy philai
felirat Augustust Európa és Ázsia urának, egész Hellas csillagának
nevezi, minthogy "ő az emberiség rnegváltója, akinek gondoskodása az
emberiség imádságait nemcsak teljesítette, hanem még túl is szárnyalta.
Békében él ugyanis a föld és a tenger, a vá1'osok pedig törvényes re'1J-d-
ben, egyetértésben és boldogságban virá:goznak".

Ha Augustus császár neve belekerült az eva~géHumba, mely nemcsak
emberi üdvtényekről szóló híranyag, úgy ez bizonyára nem véletlenül
történt .. Lehetséges, ihogy éppen azért kerűlt bele, mert az ő uralko-
dása és élete is bizonysága annak a teremtésbeli ténynek, mely az ember-
'ben a béke u:án vágyakozik, s mely nemcsak tömegek vágya, hanem
uralkodók kívánságai is. S bizonyára maga az élő Isten is "méltányolja"
ezt az emberi vágyakozást, sőt megértést és ,erőfeszítést a béke irányában.
Különösen, ha arra gondolunk, hogy a Krisztust-váró "idők teljessége"
(Galata 4.4) nem egy teljesen elszegényedett korszakot jelöl meg, hanem
olyat, mint amely külső és belső gazdagság tekintetében a történelem
egyik legragyogóbb kerszaka volt. S ebben láthatjuk annak igazságát .ís,
hogy maga az élő Isten is elismeri a Pax Romana rendkívüli értékét az
emberiség, az Isten által teremtett egész világ számára!

Az emberi történelemnek bármely étgtája felé tekintünk is, bizonyos az,
hogy a béke és békesség nagy korszakait mindig háborúskodások, szen-
vedések és halál előzik meg. Szinte úgy tűnik - s Augustus és kora is
ezt mutatja -, hogy lehetetlen a békességre eljutni a halál ténye nélkül.

Békesség után sóvárgó korunk .elég halált látott már. Kimondhatat-
lanul vágyunk a modern Pax Romana után, szerivedés és halál nélküli
békés élet után. '

S >anélkül, hogy századunk millió halált szenvedett mártír-életét aláb.e-
csülnénk, gondoljunk arra, hogy az 1950 évvel, ezelőtt elhunyt Augustus
császár után nemsokkar meghalt egy ember - Jézus az Isten Fia -, aki
az egész világ békéjeért adta életét. Az Ö békéjével segítjük az egész -,
Augustusénál nagyobb világ békéjét.

Csengődy László
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az első négyet I6ID-ben, saját ké-
szítésű távcsővén. A Szaturnuszt is
sokáig figyelte, stb. Kutatásainak
középpontjában nem a Föld mcz-
gása állott, hiszen azt a tényt, hogy
a Föld és a bolygok a Nap körül
keringenek, Kopernikus mondta ki
36 évi szorgos megtígyelés, kutatás
után kétségtelenül bebizonyítva,
I543-ban kiadott könyvében. Galilei
lelkes híve .volt Kopernikusnak,
de jóval túl haladta őt, ami termé-
szetes is, mert utána élt és sok
olyan ismeretet készen kapott, amit
nagy elődje még nem ismerhetett.
Sőt híres kortársán Kepleren is túl-
nőtt. Galilei munkái ból már közvet-
lenül érezhetjük a modern termé-
szettudományos gondolkodás hatá-
rozott indulását.

Habár azok amelyeket gyakorlati
eredményeinek: területéről az
előbbi sorokiban felsoroltunk s a
meg nem említettek is, igen fonto-

'sak, mégsem ezek Galilei legna-
gyobb érdemei, mert csak követ-
kezmények. Következményei helyes
szemléleti módjának, tudományos
alapelvének, amellyel hozzálátott
vizsgálódásaihoz, amelynek alap-

.•• ján állva végezte munkáját. Ezért
mondjuk őt a "modern", vagy
ahogy a relativitás-elmélet kiala-
kulása óta nevezik, a ,,.klasszikus"
fizika megalapítójának.

Summázzuk elveit igen röviden.
- Ha a tudós bizonyos természeti
jelenségek szemléletében elmélyed,
felismeri, hogy az egyes természeti
jelenségek az egész összefüggéséből
kiemelhetők, matematikailag meg-
határozhatók és megtsmerhetők.
Minden beszédet meg kell elűznie
a megfigyelésnek, a tapasztalatnak:
az érzékeknek, mínt eszközöknek
emellett elsőbbségi joguk van. Eb-
ből következik, hogya természetet
csak bizonyos, meghatározott rész-

Az értelmes életért
(400 éve született Galileo Galilei)

Aki a nagy firenzei tudós, Gali-
lei (1564. febr. 15.-1642. jan. 8.)
nevét ihallja vagy olvassa s vala-
mit is tud róla, annak két dolog
okvetlenül eszébe jut. Az egyik az
amit 1633. jún. 22-én a Santa Maria
sopra la Minerva templomban
állítólag mondott akkor, amikor
ünnepélyes eskűvel kellett megta-
gadnia addig nyilvánított nézeteit.
Itt mondta volna az eskű után:
"mégis mozog a Föld." A másik
az a bizonyos hirhedt Galilei per,
amelyet ihárom évszázad óta úgy
emlegetnek, mínt kirivó példáját
annak, hogy az Egyház megakadá-
lyozza a világi tudomány szabad
fej lődését.

Csupán ennyi volna az ami fenn-
tartja Galilei nevét mínden időkre?
Nem. Sokkal több!

Galilei

Galilei tudományos munkassaga-
nak gyakorlati eredményei kétség-
telenül jelentősek., Az eredetileg
orvosnak készülő természettudós
felismerte az inga lengéseinek
egyenlőidejűségét, hidrosztatikai
mérleget szerkesztett, megállapí-
totta, hogy a napfoltok a Naphoz
tartoznak, a Vénuszra vonatkozóan
is fontos megfigyeléseket tett, a Ju-
piter 12 holdja közül ő fedezte fel
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leteiben ismerhetjük meg. A testek
tulajdonságait a tapasztalatnak kell
igazolnia, hogy a meghatározások
és jelenségek egymást fedjék.

Galilei· itt a modern természet-
tudományos gondolkodásnak egy
alapelvét mondja ki bámulatosan
világosan és röviden: azt az alap-
elvet, amely a feltételezés és ta-
pasztalat közti kölcsönhatást hatá-
rozza meg. Ha azonban a feltétele-
zéseket, a. tapasztalatban felhasz-
náljuk s azok ott beigazolódnak,
akkor, de csak akkor, e feltételezé-
sek természeti törvénnYé vá~nak.

Az ú], ami Galileinél felmerül, a
következő: nem a' természetnek
megfigyeléséről, mint olyanról van
többé szó, hanem egy olyan megfi-
gyelésről, amely meghatározott el-
vekből indul ki, s amely meghatá-
rozott gondolkodási szabályok sze-
rint folyik. Ez pedig nem más, mint
ch kísérleti megfigyelés. Ez vezet,
ahogy ő mondja - kezünknél
fogva - bizonyossághoz. Bizonyí-
tani pedig annyit jelent, hogy a
megfigyelt természeti jelenséget
előre feltett kiindulópont szarint
meghatározzuk és megindokoljuk.
Csak ebből lesz tudomány, amely
nem elégszik meg véletlen, válto-
zékony, relatív megá11apftásOlkkail..

Galileinek nagyon sok küzdelme
volt a megkövesedett hagyomá-
nyokkal szemben. Ezek, mint ha-
talom az Egyház vezetőiben állot-
tak eléje. A Galilei pör nagyon
sajnálatos és eléggé el nem ítél-
hető, de érthető tévedése volt az
akkori rk. egyház vezető köreinek
Azért érthető, mert a tudomány
akkori legnagyobb tekintélyei, köz-
tük .Verulamí Bacon 'is, még Pto-
lemeus hívei voltak s nem ismerték
fel Kopernikus, Kepler, Galilei
igazságait. A nagytekintélyű kora-
beli tudósok szava döntött a Galilei
perben is. Ez persze nem mentheti
a rk. egyházat, amikor vélemé-
nyünk szerint olyan területen is ő
akarta az első és utolsó :szót ki-
mondani, ahol nem volt jogosult-
sága.

Nem az egyház ellen harcolt Ga-
lilei. Védte tanait, igazságait. El-
lenben döntően határozta meg lé-
nyét, egyéniséget, hogy nem tud itt
behúnyt szemmel, vakon vagy ta-
lán inkább vaktában élni. Értelme-
sen, tudatosan. nem pedig kiszol-
gáltatottan akart élni. Mindennek
okát, célját, értelmét keresve és
megismerve akart a földön élni.
Ezért törekedett helyes megisme-
résre, ezért nem akart megállni a
régíeknél, akiket nagyra becsült
ugyan, de róluk szólva ezt mondja:
" ... nem azt mondom, hogy rájuk
ne hallgassunk. .. csupán azt kifo-
gásolorn, hogy megadjuk magunkat
nekik, minden szavukat vakon el-
fogadjuk s anélkül, hogy más okók
után kutatnánk, szavaikat meg-
dönthetetlen parancsszónak ismer-
jük el ... "

Galilei végtelen hódolattal tu:'
dott Istenről is beszélni: " ... meny-
nyire végtelenszer végtelen az is-
teni bölcsesség." Vagy másutt: "Ha.
ugyanis számba veszem, hogy az
emberek, mily sokféle és csodála-
tos dolgot értettek már meg, ku-
tattak ki és valós-ítottak meg, na-
gyon is világosan felismerem és
megértem, hogy az emberi szellem
Isten alkotása, mégpedig egyik leg-
tökéletesebb alkotása." Ismét egy
másik mély felismerése: " ... ki-
jelentem, hogy bár az igazság,
melynek megismeréséhez matema-
tikai bizonyítások útján jutunk el,
ugyanaz, mint amit az isteni böl-
csesség megismer, mégis el kell is-
mern em> hogy az a mód, ahogy Is-
ten a számtalan valóságot - me-
lyeknek mi csupán egy részét is-
merjük - megismeri, messze felül-
múlja a mi megismerésmódunkat.
Míg mi lépésről lépésre való tár-
gyalással következtetésről követ-
keztetésre haladunk, addig Ö puszta
szemléléssel fog fel ... időbeli mér-
legelés nélkül." (Galilei: .,Dialo&,us
a két fő világrendszerről.")

Boros Károly
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a szobrászat, festészet és építészet
múzsái. Legjobban siratja a szob-
rászat, mert valóban szobrász volt.
Levelében is magát mint szobrászí
írta alá, Fáradtan fekszik alakja a
szárkofágon, mert egész életében,
még 88 éves korában is fáradhatat-
lanul egymaga dolgozott, küzdött
és szenvedett heroikus alkotásaiért,
melyekben életretörő, gigászi erő
feszül. Múzsája volt az anyag és az
a'bból kiformálható ember s az
emberben megtestesítendő gondo-
lat és eszme az életért. Gondolatok,
eszmék és tervek hajtották, iizték:
szüntelenül. Megrendelése, mun-
kája mindig volt, nem győzte őket,
nem tudta utólérni önmagát, alko-
tásai túlszárnyalták őt túlfűtött
mondanivalójuk kal és sikeriikkel:
Carrara fehér márványbányáiban
hónapokat töltött. Leste a nekivaló
márványtömbök kiieitéeét. Amit a
munkások még formátlannak lát-
tak, abban ő látnoki szemmel a
benne rejlő emberi alakot fürkész-
te. Fuual, huszonnégy éves, amikor
már elkészítette egyik legszebb
művét, a Pietát, a keresztről levett
Krisztust anyja ölében.

Még nincs harminc éves és már
kész Firenzében a hatalmas Dávid
szobra. Szinte látjuk Góliátot, aki-
re ráfigyel jobbkezében követ rejt-
ve, baljában a parittyát.

Ilyen rejtett ráfigyelő látást rejt
a Rómában, a San Pietro in Vin-
coli templomban levő Mózes szobra
is. Mózest, mint felbőszült titánt,
felpattanás ra készen látjuk széké-
ben, amint figyeli az aranyborjút
tömjénezőket, hogy rájuk csapjon.

Michelangelo egyetlen fegyvere a
művészet volt: amellyel harcba in-
dult mint forradalmár. Forradalmi

AKINEK' A KEZE ALATT
(L nuirodnu. ftlILe9ij~dt
(Michelangelo születésének 400. évfordulóján)

"Mindent az életért, mert legna-
gyobb érték az élet" - Michelan»
gelo ezt az igazságot szemmel lát-
hatóan juttatta kifejezésre művé-
szetében s erről munkás élete tesz
tanúbizonyságot. Szerény és szűk-
reszabott emléksorok: ezek négy-
százéves centennáriumán egy világ-
zseni gigászi titánjáról, Michelan-
geloról, aki szobrász, festő, építész

Dávid szobra

és költő egy személybe,n. Itáliában,
Firenze mellett, a toscanai Caprese
városkában született 1475-ben és
Rómában 1564-ben hunyt el. Sírem-
léke a római Santa Croceban van
Dante sírja mellett. Az olasz nagy,
szellemek Pantheonja ez a temp-
lom. Sírján három múzsa sír, akik
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lélek, aki túlnő a reneszánsz korán
és minden korszak: on. Rabszolga
szobrai forradalmiságát hirdetik,
egyi kén hőse lekötve tehetetlenül
vonaglik, a másik sziklára feszült
lábbal próbál szabadulni bilincsei
alól. Mindez ő maga. Lázong, össze-
[érhetetleti a korral.

Michelangelo fest, ír és alkot az
életért, embert az emberért. De ezt
teszi fps'észetébe.n is. Rómában a
Sixtusi-kápolna mennyezetén ro-
bosztus őserőt testesít meg a Te-
remtő képe, elűzi a sötétséget és
széttárja karjaival a világosságot,
ujja érintésével árad az életerő
Adámba, előhívja szeretettel az
emberi testből az ősanyát, Évát.
Filmszerűen sorakoznak a bibliai
őstörténet képei. Mindenikben élet-
erő, életigenlés. A SixtUSi-kápolna
főoltár falára grandiozus oltárké-
pet fest: az Utolsó Itéletet.

Hetvenkét éves volt, amikor leg-
nagyobb megbízatását kapta élet-
műv.e betetőzéséül. Ez a római Szt.
Péter bazilika kupolája volt. Amit
elődje a kiváló építész Bramante
nem tudott megvalósítani, ahhoz ő,
Michelangelo kellett. Az építésze~
történetében ezzel e:gyedülállót al-
kotott. Alapzatát, statikai oszlop-
rendjét, dobját, kupoláját, laterná-
ját Q alkotta meg olyan méretűnek
és olyan monumentálisnak, hogy
az nemcsak a bazilika képét, dc az
örökváros képét is messzire ldma-

.gasl6an kiemelte a nagyvilágba.
Eladdig a tornyok dominálta~ a
templomokon, most az ő ihletettsé-
gében a világosságot az egyházba
beárasztó kupola.

Meggyőződése volt,' hogy nem
Péter apostol tetemére épült az
egyház, hanem Péter apostol első
pünkösdi K,risztust megvalló és bi-
zonyságtevő igehirdetésére s ez az

Mózes szobra

Ige a Szentlélek világossága, amely
felülről árad az egyházba. ,

Mint író és költő maga adta
meg önarck-épét önvallomásában
ezekben a szavakban: "Az én örö-
möm, vidámságom a melankóliám .
Ezer öröm, élvezet nem ér fel egy
kínlódással!", - melyből szépség és
élet születik!

Dr. Gyimesy Károly
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- 150 ÉVE SZÜLETETT YBL MIKLÓS -

A kecskeméti templom.
építője

Miközben a hajnal piros labdáját, a Napot nézzük - ritka, meghitt
pillanat eszünkbe venni: milyen csodálatos Kéz van mind e szépség rnö-
gött , .. Mikor nézzük a kecskeméti evangélikus templom vakárkádjait,
nyúlánk: ikerablakait. -, ritka pillanat, mikor rágondolunk ezek megál;
modójára, a pontos rajzoló kézre, egy művész szemére, amint nézte a
lassan emelkedő falakat, sarkokat, boltíveket, melyek alatt felhangzik
majd az orgona, az rládság, alápereg a könny, felkacag az élet.

Jöjjön el rnost a meghitt pillanat, amikor emlékezünk a 150 évvel
ezelőtt, 1814. április 6-án született Ybl Míklósra, a múlt század második
felének legnagyobb magyar építészére. 19 éves korában elves-zítette
nagyon szeretett édesanyját, s azóta hordozott magában mindig valami
komolyságot, elmélyedtséget. Kitűnő tanuló, tanítvány volt, mestereí a
legjobbakat írták róla. Eltörölhetelen benyomásokat zárt szívébe európai
utazásai során. Látta az akkor sok sebből vérző Magyarországot, a sza-
badságharc hőseit, Széchenyit Döblingben. Életében azon fáradozott,
hogy alkotásaival hírnevet szerézzen hazájának. Bátran fordult el a klasz-
szicizmus kötöttségétől az akkor nagy haladást jelentő, életet, szabad-
ságot igenlő romantika, majd neoreneszánsz felé. Aszélesvállú, atléta-
termetű férfi ben végtelen szerénység, meleg szív, magyar hűség lakozott.
Sohasem szónokolt - mindig cselekedett. Egyik tanítványa mondotta
róla: "Tőle füllel nem lehet tanulni, csak szemrnel."

Bár elsősorban nevezetes középületek, főúri kastélyok építésze volt -
1862-ben elvállalta szerény honoráriumért a kis, 600 lelket számláló kecs-
keméti evangélikus gyülekezet templomának építését. Porig égett fatemp-
lomukból nem maradt meg más, csak az igehirdetést szolgáló kehely-
alakú szószék és égő szomjúság Isten háza után. Egy év alatt a város
szívében felépült a csodálatos templom, román stílusra támaszkodó
romantikus; neoreneszánsz remekmű. Négy oldaláÍ:t egyforma, központi
elrendezésű, keresztalakú építmény. Sarkait támpillérek hangsúlyozzák.
Középen emelkedik ki tornya. Oldalfalait ívsorok, vakárkádok tagolják.
Nyílásai mindenütt félkörívesek, hármas ikerablakokkal. Belseje kereszt-
boltos, a torony alatti téregység nagy és kitűnően megvilágított, a fény
felsővisszaverődésből árad alá. A romantikus oltárt négy pilaszter osztja
három részre. Az oltár körüli farács mohamedán ívelésű.

Sajnálatos találós kérdés ma Kecskeméten: mi az, ami jóllehet egész-
ben van, mégis csak részeiben lehet látni, egészben soha. Bizony évtize-
dekkel ezelőtt az evangélikus egyház eladta temploma melletti telkeit
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és teljesen körülveszik ma' az épületek - így csak részletekben lehet
látni a csodás Ybl-alkotást, De az az örömhír, hogy egy-két év rnúlva
maga a város rendezi úgy a templomot eltakaró épületrészt. hogy annak
lebontásával ismét láthatóvá válik az evangélikus templom.

A másfélszázados mérföldkőnél megköszönjük Istepnek Ybl Miklóst,
mindazt, ami ma is magyar büszkeségünk. S boldogan dicsérjük Urunkat
100 éves kecskeméti templomunkban!

Görög Tibor
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Madách - az örök
(HALÁLÁNAK 100.ÉVFORDUWJÁN)

Még a fenkölt hanglejtésre is emlékszem, ahogyan tanárunk a név
említésével magyarázni kezdte 6t, az Ember Tragédiája alkotóját, a
Goethe és Byron csúcsaira érkezett költői bölcselőt, aki a bölcselet ma-
gasságaiban az ember küzdelmét a 'maga szemével nézte s a maga szivé-
vel érezte. '

Örök érték - mondotta ró'la'. Mi belelapoztunk a könyvbe s a minden-
'kori diák mindenkori rezignációjával állapítottuk meg: három órai
anyag. Láttunk mi már örök értékeket órai anyag prokrusztesz-ágyában
'múlni ki. Madách bővebb lesz: három óra, plusz egy ismétlés, az négy.
, Érettségi előtt, az utolsó évben filozófiának mondott 'logikai alapele-
'mekre is volt heti egy órás studiumunk. Hőkölve kaptuk fel a fejünket,
amikor ennek az Mának a keretében egy másik tanárunk, áldott emlékű
Pazár Béla értékelni kezdte Madách művét s messzi távlatokba csendült
'a szava: "Fiúk, a Tragédiát évente egyszer el kell olvasni s mindig újat
kap benne az ember. Nézzétek, ősz már a hajam, de bizony mondom, így
van!" Szeme mélyen tüzelt s hegyes állát úgy vágta előre, mintha rést
akart volna vágni az időben a Tragédia ,számára. - Akkor olvastam el
elejétől végig először.

Nem minden évben követtem a bölcs tanári szót. Évek múltán eZőszö1'
röpített akkor a vonat Finnország felé, a'mikor a lengyel, mezőkön
'suhanva megszölított a fülkében egy lengyel tanár, ékes magyar szóval.
Olyan klasszikusan nemes mondatfűzései voltak, hogy meg kellett kér-
deznem: hol tanult meg magyarul. Mosolygett és bőven idézte Madáchot.
Betéve tudta a TrCljgédiát. Akkor olvastam el másodszor, a helsinki egye-
tem magyar intézetének könyvtárában.

Később már nem is csodálkoztam, amikor Magya,róvár egykori papjá-
val, Sziics Sándorral találkoztam, akinek életét két könyv töltötte be s a
Tragédiát pontosabban idézte, mint a Bibliát. Csak azért, mert az rövi-
debb? - Akkor olvastam el harmadszor.

Többsz6r láttam 'színpadon is. Utána mindig azon tűnődtem, hogy így
kell-e' beszámolnom róla': láttam az Ember tragédiáját - vagy így: hal-
loztani ... Egyszer aztán ültem a nézőtéren, amikor több történt, mint
amit látni és hallani lehet.

Szegeden történt, a szabadtéri játékok során. A rendezés gigantikus
lehetőségei megközelítették a mű gigantikus méreteit s megtelt vele a
'levegő. Padok alatt elhelyezett hangszórók tömege vitte a szót hétezer
emqer füléhez, a környező utcákig tágult ki a szitnpad a tömegjelenetek-
nél s a renaissance hoz híven realizált úr hangja négyszer-ötszqr zenoett
vissza egyre halkulón, mintha ez a szó bejárná a világmindenséget s a
világegyetem roppant távlatai visszhangoznák. Amikor pedig a [auinsz-
terielenet sa'blonba szorított alakja állt a "tűznek varázsában" s rnessze
'hangzó szóval zengett arról, hogy mit jelent "ott állni bátran s szítani
tovább" a tüzet, amely hatalma'sabb .akar lenni, mint az ember s mégis
az Ember győz - s a lélegzete is elállt hétezer embernek a nézőtéren,
amúéor megszólalt' Adám: "Ezt a férfit ismerem. Ez volt Luther!"

Allj meg, parancsoltam itt önmagamnak, miközben p, bőröm pólusain
is a Mű bizsergett, s gondold végig: honnan vette az egyébként kaiolikus

114

,



8' 115

Madách ezt a képet? Talán Nógrád idiHi lankái mosták el benne a min-
dig téríteni akaró, ellenreformációs gyűlölettől izzó bigott örökséget? Ezt
hirdetteti meg most itt a kései utókorral az egykor oly katolikus-kieri-
káiis város fogadalmi hatalmas templomána'k előterében, ahol azelőtt
'úrnapi körmenetek zsongó imái átkozták Luthert? Az a Madách szólal
meg itt, aki baráti együttérzéssel tudot~ kapcsolatot tartani nógrádi
'lutheránus papokkal s akinek halálos ágyához - éppen száz esztendeje -
az evangélikus Szontágh PáJl hívta az utolsó kenettel a gyóntató papot?
Vagy harcosan lutheránus őseit érezte vissza benne afuvisztikusan?
Nemi Itt nagyobbról, egyetemesebbről van szól Az ember szólal meg, aki
kézbeveszi a tüzet - a szellem tüzét s az atom ;tüzét egyaránt - s előre
lát, a haladást látja, a jövőt, az életeil S bár köteteket írta'k össze
Madách pesszinnizmusáról, én ebben a piHanatban tudtam, hogy ez az
ember értünk szólt, az életért, a,z Emberré nőtt emberért.

Pedig - Istenem - milyen törékeny volt ez az ember. Három héttel
'később látta meg a napvilágot, mint Petőfi, ősi család sarjaként Alsó-
Sztregován, 1823 jan. 21-én. Osei öt nemzedéken át áldozatos, küzdő tag-
jai voltak az evangélikus egyháznak. A költő nagyapja katolizált, akit
'kora árvaságában a váci püspök vett pártfogásába és állított talpra. Volt
egy költő őse is: Gáspár, aki verselt sRimay János latin verseit f0,rdította
'mtljgyarra. Költőnk 11 éves korában veszítette el apját. Magánúton tanult
s a váci piaristáknál vizsgázott kitűnően. Irodalmi érdeklődése korán fel-
ébredt s a család számára "Literaturai Kevercs" címen lapot szerkesz-
tett. Ebben ő maga nem verseket, hanem spekulatív értekezéseket irt,
amelyek jobbára olvasmányainak tükröződése voltak. A lap jelmondatát
a felvilágosodás korához híven Berzsenyitől választotta: "Esz az Isten,
mely minket vezet s melynek hatalmán minden meghajol." Ekkor mind-
össze 15 éves volt. Az egyetemen filozófiát és jogot tanult. Beteqséqekkei
küzdött. Tüdő és szívbaja volt s gyakori 'torokgyulladások gyötörték.
A halál gondolata' sűrűn foglalkoztatta. Anyjának írta: "Mutatja mellem
s egészségem, hogy nem oly igen hosszú lesz a földi pálya." Az írói
pályán levőnek érzi magát, tie - néhány, jórészt álnéven barátai közt
terjesztett versén kívül - huszonegy éven át költői művei fiókjának
íródtak s :nyomdafestéke,t nem láttak. Csak pólitikai cikkei jelentek meg
a reformpolitika támogatására.

Ez a huszonegy esztendő - az Ember tragédiájá.nak megjelenéséig -
küzdelmekkel és szenvedéssel telik meg. A vármegyénél szolgálja a koz-
'igazgatást, de gyakran fellépő betegségei egyre fékezik. 22 éves, amikor
házasságot köt, de egy-két évi boldogság után ez a házasság csalódások,
szenvedések kútforrásává lesz. A szabadsághm'cban az egész Madá.ch
'család hősiesen helyt áll a nép ügyében, ezért sorozatos üldöztetés, halál
'tarkítják a familia kl'ónikáját, Maga Madácl]. Imre Kossuth egyik titkár-
jának rejtegetéséért különböző bőrtönökben egy évig sínylődik, Ezután
csesztoei birtokán gazdálkodva húzódik meg, majd Sztregovára költözik.
Feleségével, annak hűtlensége miatt, nehéz családi küzdelmek után SZl.',kit.

Visszavonultságában költői művei rendezésével foglalkozik. Két írott
'kötetnyi lírai költeményt hagyott hátra s néhány drámát. Voltaképpen
'minden előbbi művében a Tra'gédia vajúdik - kűlönösen az "Ejféli gon-
'áolatok" és a "Betelt kívánságok" című költeményeiben - s minden
utána következő már csak utórezgés, gyűrűzés, visszhang. (A Tragédia
után írta "Mózes" című hosszabb költői művét is.)

A nagy mű egy szenvedéssel és küzdelmekkel teli élet s az őt kbriil-
vevő társadalmi és politikai helyzet előkészítő vajúdása után aránylnQ



igen gyorsan, egy esztendő alatt íródott s 1860 má7'c, 26-án fejeződött be.
Arany János volt első alapos bírálója, csodálója és közreadá'sának bábája,
Madáchnak Arannyal kötött baTátsága szomorú életének ritkán fényl.ő
'emlékei közé tartozott.

A nagy mű megírása után' már csak négy esztendőt él; ez a szomorú,
magába fordult, törékeny ember, 1864 október 5-én hajnalban halt meg.
Mindvégig öntudatánál volt. Mindennel elkészült: barátjával, Szontágh
Pállal megira:tta végrendeletét, élbúcsúzott családjától s valLásának szer-
ta.7'tása szeriiit megbékélt Uráva.l.

De mindez már csak utórezgés volt, Életművének mindene, teiiesséqe,
a Tragédia már csillagíves pályáján futott.

I~ Tolla sercegését a sz egovai csend hallgatta, míg lázasan rótta a Tra-
gédia sorait. Én azonban Csesztvére térek, ahol 41 életévének oly kevés
boldog hónapját - évét élte át, Nógrád mosolygó halmai tnikdácsotnak:
itt. Itt áll a' hatalmas hárs - mo,ndják, ennek tövében formálódtak lel-
kében a Tragédia első konturiai. Itt szeretett j.i.ldögélni. Fent a kuria
fölött emelkedik a Lipina-.tető. Az Ipoly völgyére tágul a szépséget ivó
tekintet (S messze a Szitnya mögött felködlik olykor a' Tátra. Itt hevert
el a hűs fűben s a "pesszimistának" értékeit óriás itt írta le, hogy "olyan
fides élni".

Ha a zöld gyep hullámira terülök
S eltöLt körülem mindent napsugár,

S míg elkábulok fényétől, melegje
Mint új élet forrása végigjár:
Nem is tudom Imár, lelkem hol végződik,
Vagy a nap fényének hol kezdete,
Csak azt tudom, hogy olyan édes élni
Keblünknek ott, hol minden él vele.
Nem is tudom, az életnek zsongását
Hallottam-é, vagy szümben dal terem, "
Arany felhőknek árnya szállt-e végig,
Vagy életöröm, ittas érz~lem?

Irt állok a csesztvei Madách-kuria: kopott ámbitusán. Talán épp a lába-
nyomában állok. Itt állhatott egykor ő is, me7'engve a fákon es tájon,
nógrádi halmokon, szállo felhőkön es áhnokon. Mint a szerelmes, aki
mess.zive tűnt kedvesének lábanyomába lép s remegve tűnődik: most ott
állok, ahol ő állt, testem ott foglalja el a teret, ahot egykor az övé ...
látom a tájat, a: halmokat s a szálló felhőket, mint ő s nem a kézzel fog-
hatók választanak el tőle, hanem a foghatatlanok: az idő s az álmok. És
a mű, amely fogható és foghatatlan, mert örök - a mű, amelynek ő
alkotója s én mindig új élményekkel megrendült élvezője. S az élet 'maga,
amely a kiizdés fogható s a bizodalom foghatatlan valóságának ötvöze-
tében élet ...

Ember, kü?:dj es bízva bízzál!
Korén Emil

/
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ELBESZÉLÉSEK II
ISl'EN NÉMA PRÓFÉTÁJA

Abban a határrnenti kis faluban mindig nehéz volt az élet. Csak a
szivós, robotos munka sajtoihatta ki az agyagos, köves szántóból a ke-
nyérnek' valót. Apáról fiúra szállt az örökség, mint egy láthatatlan,
súlyos járom, amely alól nincs kibúvás. Apró, szoba-konyhás kis házak
bújtak össze a hegyoldalon és a Kiserdő alján szeszélyes kanyargással
keresett útat a folyó a völgy felé. Talán harminc méter széles sem lehe-
tett, de felette erős vashíd kötötte össze a két partot. Túl már lankásabb
volt a vidék és a közeli fűrésztelep felé a kora hajnali órákban hosszú,
kígyózó sorokban vonultak az emberi árnyékok.

Berkenye András. csak egy volt azok közül, akik hajnalban útra 'keltek
a kis faluból, hogy estére fáradt, imbolygó lépésekkel újból hazaterhes-
senek csendes kis otthonukba. A sovány kis kereset rnellett valamit a
kert is hozott, ahol az asszonyi kéz szorgalma sem maradt eredmény
nélkül. Szegényember kevéssel is beéri. Nem is lett volna nagyobb baj,
csak azzal a gyerekkel ne járna annyi fájó gond, amely mindkettőjük
lelkére úgy ránehezedett, rnint egy sötét felhőés lannyi felszakadó sóhaj-
jal takarta el az életnapot.

Peti már betöltötte a 16 esztendőt, otthon, a ház körül minden mun-
kát örömmel végzett, értelmes, okos tekintetével a természet nagy, nyi-
tott könyvéből sok titkos összefüggést megértett, csak egy súlyos testi
fogyatékossággal született: süketnéma volt szegény, Nem hallotta a szü-
lők hívó szavát, a sárgarigó énekét és ha a lelkében ébredő érzéshul-
lárnak kitörni készültek, csak artikulátlan hangok sírtak fel ajkáról,
amelyeket senki meg nem érthetett. Igaz ugyan, hogy a tanító úr segít-
ségével három éven át egy süketnéma intézetben nevelkedhetett, de
sem a szülők, sem a község nem vállalhatta a további költségeket. Ott
az intézetben a türelmes, gondos oktatás csak annyit ért el, hogy Peti
megismerte a betűk rejtelmes birodalmát, nyomtatott betűkkel mindent
le tudott írni, ügyes kezével hamar elsajátította a kosárfonás rnestersé-
gét, de beszélni nem tudott, csak ujjainak jelbeszédévei tudta magát
megérttetni tanítóival. Igy került aztán haza. Volt egy sárgafedelű vas-
tag füzete, meg egy ceruzája, amit mindenhova magával hordozott, Amí
figyelmét megragadta, nagy ákom betűkkel belerajzolta füzetébe,

Akkor jött az első világháború. Sorozások, behívások. Elnéptelenedett
a falu. Apját: Berkenye Andrást is elvitte a véres vihar messze földre és
soha többé nem látták viszont. Peti vette át az árvaság örökségét és rótta
az útakat, amelyeken apja járt előtte. A faluban csak úgy nevezték: a
kuka! Alkalmilag mint ifavágó kereste kenyerét, télen kosarakat kötött
és ítavasztól az erdőirtási munkáknál is talált foglalkozást. A világ nem
sokat törődött vele, de édesanyja a hosszú téli estéken odaült mellé a
lócára és a pislogó, imbolygó lámpafény mellett kinyitotta ',az öreg Bib-
liát és eléje tette, hogy olvassa. Egy alkalommal Márk evangéliumának
7,-ik részében olvasott arról, hogyan gyógyította meg Jézus a nehezen
szóló süketet. Peti az anyjára nézett, arcán valami boldog megnyugvás
ömlött el, aztán lassan, mint a megeredő zápor, az asztalra perrneteztek
a könnyei. Szívében Jézusra gondolt, aki annyi jósággal segített az eI}1-
berek fiain, Ettől kezdve, ha csak ideje engedte, elővette aBibliát és
szomjas lélekkel itta az élet beszédét. -
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* * *

Mikor anyját is elveszítette, már meglett férfiú volt. Örökölte a kis
házat, kertet, meg a Bibliát. Sárga füzetébe beleírta gondolatait Isten-
ről, aki Jézusban azért jött hozzánk, hogy megkeresse az elesett embert.
Járta az erdőt, megállt a híd mellett és elgondolkozott: ilyen a szeretet
is, amely összeköti egyik ember szívét a másikéval. Csak ezen a hídon
lehet az élet nagy vize felett járni. Aztán mindig van egy túlsó part is,
ahova el kell jutni a hídon keresztül.

Az emberek olykor rnegmosolyogták, ha a határban ledőlt valahol és
sárga füzetébe rótta a gondolatait. - Ni, a kuka megint bölcselkedik!

A más~dik világháború már a legvégére járt. Ijedt, kapkodó katonai
alakulatok, dübörgő társzekerek, agyoncsigázott lovak egymást követték
a határ felé. Valami fejvesztett állapot volt ez, amiből Peti, a kuka csak

annyit értett, hogy nagyon veszedelmes idők járnak most errefelé. Meg-
tizedelődött a falu népe, idegenek is vánszorogtak az országúton és a
németek a nyilasok fedezetével minden értéket magukkal vittek. Mikor
az utolsó 'katonai oszlop is áthaladt a hídon, Peti észrevette, hogy a híd
körül még négy katona bújkál. Valami sötét Iádikót helyeztek el a híd
tövében, aztán az országút mentén egy nagy gödröt ástak lázas sietség-
gel. Már alkonyatra járt az idő, mikor egyikük megpillantotta Petit.
Társaival tanácskozott, majd sietős lépte'kkel feléje indult. Arcáról,
összeráncolt homlokáról a díih sugárzott. Megragadta Petit és rákiáltott.
Valamit !kérdezett tőle, de az nem értette, csak áHt ott és ajkára, füleire
mutatott: süketnéma vagyok! - A katona bosszúsan legyintett kezével,
majd a falu felé tuszkolta. Szájmozgásából megértette, hogy a bíróval
lesz közölni valója. A bírót a lakásán találták és a katona szigorú pa-
rancsként meghagyta: doboltássák ki, hogy az országúton és la hídon
három napig senki sem közlekedhet, mert fejével játszik.

A katona lódított egyet Petin, aki sietve lépett ki akiskapun és haza-
felé vette útját. Messziről már éles· csattanasok nasítottak a levegőbe,
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tompa ágyumoraj reszkettette a vidéket, közeledtek a felszabadító csa-
patok. Mindenki tudta, hogy ez az idegölő állapot már nem tarthat
sokáig, de a lelkek mélyén ott vibrált a bizonytalanságtói való félelem:
mi vár reánk, nem esik e áldozatul a 'kis falu a háború tüzének?

Pati lába rnellett ott hunyászkedott a szomszéd Szabó Dávidék kutyája:
a Bundás, amely oly hűségesen ragaszkodott hozzá és útjain gyakran
elkísérte. A kutya olykor felemelte fejét és szükített, majd az ajtó felé
somfordált. Peti elindult utána. Gondosan bezárta maga mögött az ajtót
és az országúttói egy kőhajításnyira húzódó árokban bújkálva lassan
megközelítette a ihídat. Megfigyelte, hol jártak a katonák a fekete ládá-
val, majd észrevette, amint a híd túloldalán valamin mesterkedtek.
Az országúton egy szekér döcögott. A túlsó partról hangos kiáltásokkal
és puskalövésekkel megállították. A kocsis megértette, hogy nem mehet
tovább, megfordította a szekeret és sietve' visszafordult.

Az égen sötét felhőfoszlányok kúsztak a messzeségbe, Peti pedig a
hidat nézte, amely karcsú íveléssei átölelte az innenső és a túlsó partot.
Tudta, hogy milyen sors vár a hídra: fel fogják robbantani, amikor az
orosz katonák a menekülők üldözése közben áthaladnak rajta. Nyugta-
lanul kémlelt a magas fűből és csak annyit 'tudott magában levezetni:
valamit tenni kell és az őreá vár! - Az alkonyatban a távoli torkolat-
tűzek rózsaszín fénnyel fest ették az eget és Peti akkor vette észre, hogy
Bundás ott hever a lábainál. Csak egy villantásnyi idő telt 'el és már
tudta, rnít kell cselekednie, Szeretett volna a faluban végigfutni és min-
derrkít ébreszteni: Siessetek emberek! Mentsük meg a híd at. Mentsük
meg az emberek életét! - De nyelvének kötelékei nem engedték, hogy
elmondhassa, ami.t érzett. - Ekkor előkapta a sárga füzetet. Kitépett
egy lapot belőle és nagy, nyomtatott betűkkel rárajzolta a szavakat:
A HIDAT ÉS AZ ORSZAGÚTAT' ROBBANTANI AKARJÁK! JÖJJE-
TEK! NE ENGEDJüK! .

Egy zsinórral Bundás nyakába kötötte és kezével előre mutatva a maga
sajátos, éles hangjával ráparancsolt: Eredj haza! A kutya ránézett, aztán
engedelmesen elsomfordált hazafelé. - Peti pedig az országút felé lopó-
zott. Száraz galyakat, rőzsét kapkodott össze és jóval távolabb a hely-
től, ahol az útat aláaknázták, máglyát készített az országúton. A sárga
füzetből kitépett két lapot, de még várt. Olomlábakon jártak a percek.
Várnia kellett, amíg megérik az idő. Már éjfélre járt, rníkor szemei im-
bolygó árnyakat pillantottak meg. öten jöttek a falubeliek közül, élükön
Szabó Dáviddal, a Bundás 'tulajdonosával. Ö vette észre a küldött üze-
netet és a szomszédokat felrázva ,sie+ett Peti felé, aki kézjelekkel ma-
gyarázta a helyzetet, majd gyufát kért és 'a máglya alá gyújtott. A rőt
fény bevilágította a határt, égett, lobogott a tűz, magasra szállt a perje,
ő pedig társaival a cserjésbe húzódott.

Valaki megragadta Peti vállát és előre mutatott, Rajvonalba fejl&dve
6 szoviet katona jött a kukoricásban előre. Rövid tanakodás után Erdei
Balázs, aki az első világháború fogságában megtanult oroszul, a kato-
nák felé kiáltott: Ne lőjjetek! Barátok vagyunk! - A hat katona a hang
felé fordult és sietve közeledett. Erdei Balázs röviden megérttette velük:
az út és a híd alá van aknázva, - A máglya még lángolt, amikor egy
szovjet páncélos is befutott. Majd katonák gyorsan távoztak. Lent a
folyón átkelve megközelítették a .hídat, az országútat pedig elzárták. -

Két katona között Peti' az országútnak azon pont jához közeledett, ahol
azt aláaknáztak. A gyér lángok még rnegvilágították az árnyakat. Oda-
átról egy lövés hangzott el és Peti fájdalmasan kapott a balkarjához.
Atlőtték. De akkor már olyan zenebona támadt, hogy senki sem tudta,



* * *

mi történik. A túlsó parton gépfegyver zakatol}, gránát robbant es ro-
hamozó katonák közeledtek a hídhoz. Mikorra a felzárkózó orosz csa-
patok Petiékhez értek, ő már boldog rnosollyal nézett a híd felé. Az or-
szágút aljából kiszerelték a halált jelentő robbanóanyaget. Szabad volt
az út és megmaradt a híd, amely Peti szemében az életet jelentette. Úgy
látta, míntha egy .drága kez karolná át a két partot. -'

* * *
Berkenye Petit, a kukát az egész falu ünnepelte, mikor mellére tűz-

ték a fényes medáliát. Ö nem értett egy szót sem az egész beszédből,
hogy megmentette a hídat, az országútat es sok ember életét a biztos
haláltól. Mikor virágcsokrot nyújtották feléje, két harmatcsepp hullt sze-
méből a szírrnokra. Es Jézusra gondolt, aki így szólt a süketnémához:
Effata! Nyilatkozzál meg!

Most temették el abban a határmenti faluban 66 éves korában. Csen-
des megbéküléssel készült oda, ahol megnyílnak fülei és nyelvének köte-
lékei örökre megoldódnak, - Sírjánál a tisztelendő úr azt mondotta
róla: Istennek néma prófétája volt, aki életével és szolgálatával mindent
megtett az emberért. Emléke tanítson mindnyájunkat arra, hogy épít-
sük és védjük a szíveket és a két partot összekötő szeretet hídját!

Palotay Gyula

Decembe·r 24-én ieme.tték Kotró Bálintot, a falu kovácsát. Nem ma-
radt utána más, mint c.,gy szoba-konyhásvályogház a faluvégen, nClimeg
asszonya, Ékes Eszter, akit a háta mögött csak "holdkóros Eszter" névvel
illetett a falu és szemefényei, a 11 .éves Péter .és a 9 éves Jancsi gyerek.
Egyszóval nagy szegénységben maradt özvegyen Eszter asszony és a
gyásznép már a temetőből haza:érőben azon tanakodott, miből él meg
ezután -'a iiauxü; hiszen az a híres szép arca, p,mibe a kovácsmester bele-
gabalyodott, évek óta már csak a láztól piros, de ha egészséges lenne,
akkor is felköthetné a koldus tarisznyát, mert az ilyen városszülötte
kényeskedő fehérnép csak arra való, hogy vasárnaponként elpipisked-
jen a templombCli, vagyelszöszmötöljön úgy ahogy a ház körül, de ko-
moly munkára?",

Varró Reza néne, aki hétrét görnyedve haladta gyászmenetben a kösz-
vénye miatt, szóbeszéd közben megállt egy pillanatra kifújni magát, s
botjával a havas földet ütögetve így ,fűzte a mondókáját: ne [éttsétek.
lányaim azt' a holdkóros fehérnépet, 'm~gél az a szépségéből, meg a
meséiből, amiknek hallatán a fosztókon akkorára nyílik el a legények,
de még a házasemberek szeme is, mint a csilwg. Megél az, ha mondom,
mert .a szemeiben igézetes erő van,amivel uralma alá parancsol min-
denkit, akit csak akar, mert "megszállott" és az. ilyeneknek enqedelanes-
kedni kell, mert aki ellenáll, eléri a "rOntás", ami rosszabb t.alán még
a halálnál is. Ovjon is tőle 'mindenkit az o-, dicsértessék az ő szent

'neve .,..
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Csoda-e, ha e szavak hallatán a Jéltékenységéről közismert és csúnya
Istók Béláné méregtől lávázó szavakkal igazságos büntetést, gyors halált
kivánt a holdkóros Eszternek, akit csak átoknak szült e föld hátára az.
anyja, hogy maradt volna abban örökétig. Persze akadtak: olyanok is
a fekete kendős seregben, akik védelmére keltek a gyászba borult fiatal
özvegynek, s ha a kettős látás nem vert nagyobb vihart, csak azzal ma-

gyarázható, hogy a toronyban megszólalt a harang, szent esti istentisz-
teletre hivogatva a jámbor híveket, s annak is bizonyosan, hogy a piL-
l,anatnyi csendben valakinek az ajkáról rebegve 'szállt a magasság felé:
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett érettünk, bűnösök-
ért ... Igy szélcsend lett, tűzszünet, fegyverletétel, a lelkek észbekaptak,
s egymásnak áldott karácsonyi ünnepeket kívánva ,tűntek ela :gyászo-
lók egymás után a kicsiny házikók kapui mögött, ahol belázasult, csu-
logó gyermekszemek vártak az ajándékot hozó Jézuskára.

Amikor utolsóul Ékes Eszter is hazaindult a behantolt sír mellől,
kézen vezetve két árván' maradt fiát, már bm'na leplét, szövögette a
korai téli alkonyat, árnyékot vetve a fehér hóra, ami vastagon borította
elJben az ,esztendőben a pipáló kéményű házikókat, Q) völgykatlant át-
ölelő behavazott, hallgatag erdőket, sőt talán - legalább is a [alubéliek:
úgy hitték - az egész teremteti világot is.

II.

Eszter asszony egyetlen hozománya egy öreg Zinger varrogep volt, de
Bálint, aki meg a fuvó széltől is óVÚLvolna gyenge asszonyát, felvitte
a gépet a padlásra, Inehogy az asszony kísértésbe jöjjön, s odaüljön "gör-
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nyedezni" a kedves masina mellé. A· temetés után azonban Ujra a kony-
hában berregett a gép, nemcsak naphosszat, de nem egyszer vi~ágos
virradatig ~s, mert Eszter, aki nem értett a földmunkához, kenyérkereset-
nek a varrást választotta. Munkája akadt is, de 70-80 fillért fizettek egy
kötényvarrásért, egy szövetruháért meg ,2 pengőt, de ezt is gyakran ter-
mészetben", így hát 'csak vékonyan csordogált a pénz a Ládafiába.

Abban az időben' halt meg az öreg harangozó, s mellékkeresetnek a
"dékáni" (harangozói) tisztet is vállalta. A hajnali és estéli harangszót
elhúzta Péter, sőt -uasárnaponként és a- szünidőkben a delet is, úgy hogy
Eszter gondja inkább a templomtakarítás volt szombati napokon, amikor
elő kellett készíteni Isten házát az ünneplő gyülekezet befogadására.
Végezte is a munkáját hűségesen, amíg tehette, amíjg az ezüstkancsó el
nem kergette n falujából.

Ezt az ezüst, bévül aranyozott nehéz keresztelő kancsótiDömötör
Józsefék ajándélcozták a gyülekezetnek, abból a nevezetes alkalomból,
hogy 16 évi házasság után fiúk szűletett.

Szép volt a kancsó, csillogott, villogott az oltáron keresztelők alkal-
mával, de nem sokiiig. \

Egy szép napon eltűnt. Senki sem tudta, ki vitte el, hová lett, nyoma
veszett .. A lopást be kellett jelenteni, s megjelentek a faluban a kakas-
tollas csendőrök.

Vallatták az özvegyet, mit tud róla, ki 'vihette el, mikor maradt őrizet-
len a templom, kinek volt kulcsa hozzá? .. Záporoztak a kérdések,
Eszter asszony :elhaló arccal felelgetett is, és a vallatás 'közben úgy
érezte, hogy egyetlen,nagy, vádló szemmé nyílik el a fa'lu és őt nézi,

. gyanúsít ja és fenyegeti. Egész /testében reszketett, pedig a csendőrök

.szépen. beszéltek vele, 'egy újjal sem nyúltak hozzá. A vallomásról végül
is jegyzőkönyvet vettek fel és elbocsátották.

Péter-oaúatáeáruü nem mimt 'már ilyen simán a dolog. Bűnösnek, tol-
vajnak 'kell lenni, az esetet fel kell deríteni, és kulcsa csak Péternek volt
a templomajtóhoz, tehát ő a tettes.

Am :Péter nem vallott! Nem ,mondott ae 'a feltett kérdésekre se igent,
se nemet. Nem segítettek a pofonok sem, sőt az sem oldotta meg a fiú
nyelvét, hogy az egyik csendőr csizmájával a lábujjára lépett, a fülét
pedig !húzta fölfelé, majd kiszakítva a heT!yéből. Péter a fájdalomtól szinte
az eszét vesztette, de nem sírt és nem vaLlott. '

Két hosszú órán át tartott a' vaLlatás, végül is a csendőrök 'belefárad-
tak a reménytelen munkába. Ágyon nem üthetik ezt a suttyó kölyket, s
ijesztgetve, .hogy másnap visszajönnek újra, elhagyták a falut.

Másnap hajnalban nem szólalt meg a hararu; a toronyban, délben sem,
mert e naptól kezdve sem az özvegy, sem Péter keze nem nyúlt 'többé a
harangkötélhez. Többé nem látták a faluban sem.

Házikóját szinte in,gyen adta el Vak Péternek, a'kinek nemcsak a neve
volt Vak, de egyik szeme is hiányzott, amit elvitt arcából a tizennégyes .
világháború, talán emlékképpen. Asszonyt félszemmel nem kapott a falu-
ban, csak olyan akadt volna, aki mellett nem tudott lesátorozní, így
egyedül éldegélt, viselvén a hegyipásztori tisztes liioatalt,

Azon a hajnalon, amikor egy stráfkocsin elhagyta a kis család a.falut,
tejfehér szinte áthatolhatatlan köd ült a tájon, bizonyára Isten rendelése-
képpen, hogyakoránkelő kíváncsiak ne lássák meg a halálosan meg-
sebzett, holdkóros Eszter arcát.

A szomszéd megye' székhelyén talált új otthonra· a viharvert kis család,
ahol anyjának egy testvérbátyja élt, aki segített rajtuk, ahogy tudot!;
Ez a segítst'rg abból állt, hogy lakást szerzett a hontalanoknak, olcsó
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lakást, szegény embernek valót, egy nagy ház szuterénjában. A szaba-
konyha sötét volt és vizes, olyannyira, hogy állatait szerető gazda ember
még istállónak 'sem használta volna.

Péter 12 'éves volt már ekkor, s bár nem fejezhette be falujában a
tanévet, a jó öreg tanító kiállította számára a végbizonyítványt, csupa
kitűnő osztályzatot írva be a rubrikákba, mivelhogy Péternek a kitűnőnél
rosszabb jeg,ye soha nem akad ti•.

Bizonyos, 'hogy az égiek odafenn áment is mondtak a jószívű tanító-
bácsi törvényellenes cselekedetére ...

A nagybácsi 'beszerezte Pétert asztalas inasnak egyik barátja műhe-
lyébe, a kisebbet pedig beiratta anyja a városi iskolába.

-Eszter varrodában talált munkát, ahol megbecsülték, szerették, mert
'4:gyes és gyorskezű volt, bár tagjaiban halálos fáradtságot érzett már
kora reggel is egy idő óta. (.

Közben eljött a május, kinyíltak az orgonák es e napfényben ragyogó
világban minden az életről beszélt.

Eszter is örült az illatba borult világnak és nem gondolta, h9gy életé-
ben ez az utolsó, bimbókat nyitó hónap.

Olyan hirtelen jött a baj... I

Eszter vacsorát főzqtt a kicsinyeknek, éppen tányérba merte a levest,
amikor a köhögési roham után érezte, hogy a szája megtelik vérrel.
Kifordult a konyha ajtaján, szédülő fejét neki támasztotta a ház falá-
nak és hányt.' .

V ért, sok vért. '
A gyermekei nem tudtak semmiről, kanalazták az estebédet, s 'Péter

csak akkor döbbent meg, amikor anyja elhaló hangját meghallotta:
Vezess be kisfiam, jaj... Istenem! ...
Az ágyig vezettette magát, ott ruhástól IdőLt 'le, s érezte, hogy nincs

tovább. " .
Az ablakon fakó csillaq bámult be, azt nézte Eszter, 'majd a gyermekei

fejére tette sovány ka kezét, s búcsúzott tőlük: 'Isten veletek, gyermekeim.
Édesapa vár, elmegyek hozzá ... 'lsten majd gondot visel rólatok ....

Isten segít majd, ne-ne, fél-je-tek ...
Ez volt az utolsó mondat, ami elhagyta a haldokló ajkát. A májusi égen

felhők gyülekeztek, a csillag 'kiaiudt odafönt, sötétség borult a világra, s
kettős árvaság a két síró gyermekre. '

Ill.

Igehirdetés után, amikor az egyházfi leoltogatta már a csillárgyertyá-
kat is, a lelkész kilépett a sekr.estye ajtaján, amikor egy jólöltözött férfi
állította meg.

Köszöntötte,' s egy borítékot nyomott a kezébe, majd távozott. A borí-
tékban névjegy volt, pontos Lakcím, s e pár sor. Nagyon kérem, keressen
fel ma délután három órakor a 'lakásomon,

A lelkész eleget tett a kérésnek, s néhány óra múltán szemben ült az
ismeretlen férfivel. . "
. Nem ismer 'meg, Tisztelendő Or?

Nem, rázta fejét CI: lelkész ... Találkoztunk már?
Igen ...
Régen, nagyon régen, 'de akkor még gyerek 'voltam. Véletlenül tudtam

meg, hogy ma a 'wárosunkban prédikál. Mindig az volt az érzésem, hogy
találkoznunk kell még egyszer. .

Valamikor jóvolt hozzám ... Akkor simogatta meg az arcom amikor
nagyon, nagyon fájt a szívem.
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Amikor elfordult tőlem mindenki.
A lelkész hiába kutatott az emlékei között, nem 'ludott rájönni, hol és

mikor látta ezt az arcot.
Az idegen kitalálta a gondolatát, segészen a lelkész arcáig hajolva

"_suttogta:
, En, én loptam el, én vagyok a tettes. fElástam egy nyírta alá, később

kerestem, évek múltán, de nem találtam meg még a fa helyét sem. Vala-
hol 'ott van -most is a föld alatt. •

Az ezüst keresztelőkancsót, a'mi a templomból elveszett. Emlékszik
rá már? " .

Én loptam el ... a lelkész eszmélkedett. Igen, ott volt akkor, abban a
'gyülekezetben 'szolgálaton, ahol ez a szomorú eset történt. Sok ideje nem
maradt a visszaemlékezésre, mert a lázas hang átforrósodott.

Tudja, miért tettem? ... Az édesanyámért ... meg akartam menteni az
életét, amit odaadott értünk ... Most kissé megnyugodott 'és hátradőlve
székében visszapergetteélete filmjét.

A lelkész hallgatott.
Már nagybeteg volt édesanyánk akkor i,s, amikor apámat eltemettük.

(Egy ló rúgta agyon.) Karácsony előestéjén voU, s a temetőből hazaérve
odaültetett maga mellé a tűzhely elé... Szokása szerint nyitva hagyta
a tűzhely ajtaját, szerette nézni a lángokat és 'olyan sokszor mondta el,
hogy törpék, manók és tündér,ek laknak a fényben, s ha soká nézi őket:
mesélmek: ... '

És ő tovább szőtte a meséiket ... Mert az én édesanyám csodálatosan
tudott mesélni... I

Akkor este is mesélt. Egy igáslóról, aki arról álmodott, hogy elkerül
egyszer a versenypályára, a szép,sima, pázsitos gyepre, ahol ezüst vag'll
arany nyerget tesznek ré, s ő elsőnek ér a célba... ,

Ezt álmodta, s hitte,hogy meg is 'valósul az álma. Még szorgalmasab-
ban húzott, de az emberek kegyetlenek' voltak és mindig több terhet
raktak a kocsira, és az igásló mindig fáradtabb ~ett, végül is belerokkant
a teherhúzásba.

El-elnézte megpókosodott lágait, nagy szomorú fejét ;mélyen lelOllatta,
s elbúcsúzott az álmától.

'I'udta, hogy soha nem juthat el már a 'versenypályára, ,'amiről olyan
sokszor álmodott.

Talán megszakadt volna a szíve a fájqalomtól, ha a kicsinyei re nem
gondol. Két szép csikója volt, s ezután csak azért robotolt tovább, halálra
fáradtan is, hogy lássa őket.

Beteg volt a szegény igásló nagyon, de szerette volna még megérni,
hogy kicsiny csikói elkerülnek helyette majd a versenypályákra, ahoZ
szép sima, pázsitos a gyep, s a ver:senyparipák 'istállója is olyan szép,
mint egy királyi palota.

Biztatta is a kicsinyeit: legyenek elsők, legyenek erősek, nehogy igába
kerüljenek,mint ő. Ettől fogya, ha zabot kapott a jászlába, orrával eltolta
kis csikói felé, akik boldog nyerítéssel fogadták a csemegét és fényesült
a szőrük, míg az igáslóé egyre 'borzasabb lett ...

Egyszer aztán, amikor egy nagy rönköt húzattak vele, este összero-
gyot,t a jászol előtt, s amíg haldoklott, kicsinyeit nézte, s Imegtörő szemé-
vel látta a szép versenypályát,amin elsőnek érnek be a célba az ő gyors-
lábú gyermekei 'Aztán kinyújtotta nyelvét, s nehéz fejét ráfektetve a
szalmára: kimúlt .

A férfi elhallaatott egy piZlanatra, majd könnyes sze,mével a lelkészre
nézett:
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Tudtam, hogy anyám a mesebeli igásló és mi vagyunk a kicsiny cSikói,
akikről szépeket álmodott. . . •

Tudtam, 'hiszen megsimogatva feJünket, megmondta azon az estén, ..
Leiekuásűnk, de nem tud,tam elaludni ... Terveket szőttem, segíteni

akartam az édesanyámon. De hogyan? Ha pénzem lenne, sok pénzem,
mind odaadnám, s nem kellene dolgozni szegénynek.

Ezért loptam el az ezüstkancsót. •
Aztán jött az élet. Az inasévek, hányódás ide-oda, 'lnunkanélküliség,

sok minaen. A frontokon nem tudtam ránézni a kidülledt szemű ágyu-
vontató lovakra a hátukon csattogott az ostor, s ilyenkor mindig az
anyám meséje jutott az eszembe. Háború után változott a világ. Kitanul-
tam, hogy ráléphessek a versenypályára.

Ma, amint a névjegyen is látta, (gen magas állásban vagyok, s öcsém
is egy nagy gyár igazgatója. '

Szegény jó anyám, agyongyötört, szegény igásló, ll1tod-e a fiaidat?
Ezt maga elé mondta, halkan, s végtelen szeretet iitt a hangján, amikor

emlékezett. . . '
Es még el akarok valamit mondani ... Azóta szereteari a kicsiny csikó-

kat, akik éhesen, anya és apa nélkül kóborolnak bozontos szőrrel, a kül-
városok elhagyott, romos utcáin, és azért élek, 'hogy összegyűjtsem őket,
s rávezessem a versenypályára ...

Higgye el,odaadnám értük az életemet, életet az életért. 'Anyánk is
értünk áldozta az övét.

Ne har.agudjon, hogy ide kérettem, meg kellett mondanom: hogy tolvaj
vagyok. En loptam el az ezüstkancsót ...

És most ítéljen el!
A hangja parancsoló lett, s az anyjától örökölt nagy barna szemén szo-

morúság úszott át ...
A lelkész felállt, s búcsúzóul csak annyit mondott:-
Aldjon meg az Isten!
Amikor elhagyta azt a nagy várost, ahol ez a hihetetlennek látszó törté-

net ráesett, bizonyosan tudta, hogy a kicsinyeket nagyon szerető Úr Jézus
nevében mondotta ki akkor a feloldozást ...

Jakus 'Imre

Az élet szolgálatában
Pista bácsi és János bácsi ta gyülekezet két legidősebb presbitere. így

tehát nemcsak az egyháztanács itagjaí, hanem a "presbi1er" szó eredeti
értelmében "vének" is, mindketten néhány esztendővel túl a nyolcvanon.
Megbizatásukról tulajdonképpen már rég lemondtak, s az élet rendje
szerint átadták helyüket a fiatalabbaknak, de azért a nagytiszteletű úr
javaslatára a gyülekezet egyhangúlag "tiszteletbeli" presbitereknek
választotta meg őket, élethosszig. Ez la választás azonban nemcsak az
irántuk rnegnyilvánult tiszteletet akarta kifejezésre juttatni, hanem a tag-
jaiban megújhodott és megfiatalodott presbitérium, valamint a gyüleke-
zet sok 'tagja úgy látta, !hogy nem nélkülözhetik az egyházközség veze-
tésében ennek a két "nyugdíjba vonult" presbiternek a bölcsességét meg-



fontolt, érett [ótanácsaít. Annál is inkább, mível mindketten kerek öt
évtizeden át iálltak aktív és hűséges presbiterekként - s 'közben mint
gondnokok is - a gyülekezet szolgálatában,

Hallgattak is rájuk mindenben. A presbiterek, a gyülekezet apraja-
nagyja és a falubeliek is. Nemcsak az egyház és saját gyülekezetük dol-
gaiban kértek tőlük tanácsokat, hanem a mindennapi élet ezernyi kisebb-
nagyobb kérdésében is. •
•Meg \kell hagyni, bölcs tanácsokat lés [ó eligazítást tudtak adni sok-

.mindenben. Csak egy kérdésben nem. Korunk, nemzedékünk legnagyobb

és legégetőbb problémájában: a háború és béke kérdésében.
Pedig igazán "sokat tapasztalt" emberek voltak ezen a téren is! Pista

bácsi is, János bácsi is résztvett az első világháborúban. Egyik 29, a másik
36 hónapot töltött az első /vonalban. Így hát "viharvert" emberek voltak.
Megjárták a háború iszonyatos poklának szédítő mélységeit. Naponta ott
álltak a halál torkában. Meg is sebesültek. Ennek ellenére :még sohasem
jutott eszükbe :elgondolkozni azon, hogy mi értelme volt ennek a ször-
nyű vérontásnak? Miért kellett sok millió embernek élete virágjában
elpusztulnia?

A második világháborúban Pista bácsi a fiát, János bácsi az unokáját
vesztette el. Egyik a fronton, másik a fogságban pusztult el. János bácsi
fia ugyan hazatért, de majd megszakadt szegény öreg szülők szíve, ami-
kor fiúk rokkantan, féllábbal, mankóval állított be a rég elhagyott szülői
hajlékba. .

Ezekután talán mondanorn sem kell, hogy most már rníndkét öreg szíve
lázadozni kezdett. O, nem az életük szomorú sorsa ellen, nem is a szívük
fájó sebe miatt, mit ütött rajtuk az élet, hiszen Isten kegyelmében rnin-
dig találtak vigasztalást, és,így tovább tudták hordozni életük keresztjét.
Még kevésbé akartak lsten ellen lázadni, hiszen jól tudták, hogy Isten
akarata nem a háború, nem a halál és pusztulás, hanem az élet és a békes-
ség. Ok maga a háború ellen lázadtak! Az a kínzó kérdés kezdte gyötörni
őket. miféle természeti törvény vagy feltartóztathatatlan végzet az, hogy
egyesek miatt, akik a háborút "csinálják", millióknak kell elpusztulniok?
Miért kell rniattuk az emberiségnek vérben gázolni a és könnyekben
fürödnie?
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A maguk számára azonban azzal intézték el ezt 'a gyötrő kérdést, hogy
mióta világ a világ, Iháborúk rnindig voltak és mindig lesznek. Ebbe bele
kell nyugodni. Ez ellen nem lehet semmit sem tenni. Még a Bibliából is
kerestek igazolást erre a szomorú igazságra. Káin testvérgyilkosaága óta
van vérontás, háború a földön. Az O-testamentum szerint még Isten
választott népe is sokat 'háborúskodott. Így hát a háború "szükséges
rossz", velejárója a földi életnek

Pista bácsi 'és János bácsi ilyen "bölcs" élettapasztalatokkal traktálta
mindig nemcsak a családját, hanem a presbitereket és a gyülekezet népét
is. Bólogattak is rá az emberek, hogy ."bizony ez így van, így vót régen
és így lesz ezután is!"

Papjuk azonban egészen más véleményen volt. Mégpedig azon, hogy
bár így 'Volt eddig, de -ebből nem következik, hogy ezután is így kell
lennie. Ma már nem végzetszerű ség a háború. Igaz, hogy emberek csinál-
ják, de emberek meg is akadályozhatják. S ma ennek érdekében össze
kell fognia minden jóakaratú embernek. Gyakr an prédikált a szószéken
arról is, hogy ebből a szolgálatból ki kell venniök a részüket a keresz-
tyéneknek is, az ő gyülekezete tagjainak is, nem kényszerűségből, hanem
Jézus Krisztus iránti engedelmességből, aki azt akarja, hogy legyen
békesség az egész földön, amint ezt születése szerit éjszakáján hirdették
is az angyalok.

- Ez mind szép és igaz - bólintgatott rá a szószék alatt Pista bácsi
és János bácsi - csak hát az a baj, hogy ezt úgysem lehet megvalósítani.
mert akárhányszor felgyülemlett a sok puskapor a világban, még mindig
akadt, aki meggyujtsa a kanócot és felrobbantsa a hordót.

Istentisztelet után is, a templomból !kijövet, az árnyas fák alatt gyak-
ran szerepelt ez a <beszédtéma. Ha ez szóba került, a két öreg rnindig
bölcsen rnagyarázgatta a, beszélgetésbe elegyedő férfiaknak, hogy mióta
ember él a föld hátán, még sohasem sikerűlt megakadályozni a háborút.
S ha a "nagyok" elhatározták, hogy "már pedig háború lesz", akkor az
úgy is lett, hiába nem akart a nép háborút. És akármilyen szepen és
okosan beszél is a mi papunk, az az igazság, hogy ma sem fognak senkit
sem megkérdezni, legyen-e háború vagy ne legyen? Meg hát - így okos-
kodtak tovább - akármennyire is szeretnénk, ugyan mit is tudnánk
tenni mi, egyszerű, evangélikus falusi parasztemberek a békéért? Ki hall-
gatná meg a mi szavunkat? Hát intézzék csak azok, akik értenek hozzá!
De sok értelme nincs, az biztos! - hajtogatták váltig. Hiszen hogyan is
férhetne meg egymás mellett békességben az a háromezermillió ember a
földön, mikor a családban meg a munkahelyen is annyi a civódás, a meg-
nemértés, a békételenség?

Történt aztán, hogy hét közben, egyik este a presbiterek tanácskozni
jöttek össze a lelkészi hivatalban. A kőzelgő templomtatarozási munká-
kat beszélték meg. A "hivatalos rész" Iezajlása után - szokás szerínt -
még kicsit együtt maradtak bezélgetní. Ennek során csakhamar szó esett
a múlt vasárnapi esamecseréről is, főként a két öreg "aggályairól" a
békéért való fáradozás "értelme" felől. Későre járt már az idő, ezért
a lelkész kijelentette, hogy ennek a fontos kérdésnek több időt kell majd
szentelni, azért külön foglalkoznak vele a legközelebbi ülésen. Most csak
annyit válaszolt röviden a felvetett kérdésre, hogy a háborúnak semmi
értelme nincs, ebben egyetértenek rnindnyájan. Elérni vele nem lehet
semanit. Legfeljebb az emberiség nagy részének, felbecsülhetetlen érté-
keknek s az emberi kultúrának, civilizációnak a pusztulását. Viszont
abban is egyet kell értenünk, hogy a békének van értelme. Csak a béke
biztosíthatja az életet, a munkát, a kenyeret, a fejlődést, a felemelkedést,
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a magunk és gyermekeink, unokáink jövendőjét. S mivel van értelme a
békének, ezért van értelme a békéért való fáradozásnak is.

Ezek a szívből jövő szavak a presbiterek szívébe találtak. -János bácsi
törte meg elsőnek a csendet. 'Megköszönte papjuk szavait, s arra kérte,
a legközelebbi ülésen beszélgessenek el arról is, mit tehetnek ők és meg-
annyi falusi evangélikus testvérük a békéért?

A lelkészt nem hagyta nyugodni ez a kérdés. 'Úgy érezte, nem várhat
a felelettel a legközelebbi presbiteri ülésíg. Az is vdlágossá rvált előtte,
hogy ez nemcsak a presbiterek kérdése, hanem gyülekezete minden fel-
nőtt tagjáé. Ezért erről a témáról nemcsak a presbiteri ülésen kell
beszélnie, hanern a gyülekezet előtt is, a templomban. Elhatározta, hogy
vasárnap kivételesen nem 'a kijelölt 'perikopáról fog .beszélní, hanem sza-
badon választott ige alapján ad útmutatást a templomozó gyülekezetnek.

így is történt. Vasárnap délelőrtt meglehetősen ismeretlen énekszámort
tett ki az egyházfi bevezető éneknek. A 463-asat. "Boldog, kinek a béke
minden vágya ... " Szép volt ez az ének, a szövege is, dallama is.
Az oltári szolgálat után felcsendült a hívek ajkán a 411. ének. Petrőczy
Kata Szidónia gyönyörű énekét, magyar evangélikus énekkincsünk egyik
gyöngyszernét végig énekelték. Majd felhangzott a szószéken az igehir-
detés alapigéje: Márk evangéliuma 2. részéből az első öt vers.

Az igehirdető először arról a Jézusról beszélt, aki nemcsak tanította
a hozzá özönlő sokaságot, hanem szívén viselte sorsukat is. Minden szavá-
val és mínden cselekedetével az életet és a békességet szolgálta, sőt a
halált is elszenvedte érette. Utána a gutaütöttre irányította a gyülekezet
tekíntetét. Ez a szerencsétlen ember nem tudott volna a maga lábán
Jézushoz menni. Mégis meggyógyult. Mert akadtak emberek, akik Hozzá
vitték.

Erről a négy "beteghordozóról" beszélt most legtöbbeta gyülekezet
pásztora. Akik önzetlenül, őszinte segíteni akarással vitték ezt a guta-
ütöttet-Jézus lábai elé. SzívükJben égett az elesett felebarát iránti odaadó
szeretet és il Megválto mentő szeretetébe vetett hit lángja. Ezt látta meg
szívükben a Mester is. Ezért rnost nem a beteg hitére néz, hanem a 4
"beteghordár" nagy hitéért gyógyítja meg a gutaütöttet. Mennyível jobb
sora ,van nyomorúságában is ennek a betegnek,' mint a János 5-ben emlí-
tett társának, a Bethesda partján, akinek az volt az első panaszos szava
Krisztushoz, hogy "nincs emberem", és 38 ,éve hordozott súlyos betegsé-

Igében még egyszer sem akadt olyan emberre, aki segített volna rajta!
Végül a pásztor arról is szólt, hogy ennek a négy "mentőnek" nem volt

könnyű dolga. Nem juthattak könnyűszerrel Jézushoz. Előbb igen sok
akadályt kellett leküzdeniök. Elállta útjukat a sokaság, mely a Mestert
hallgatta. S nem voltak hajlandók szabad utat engedni nekik. Mégsem
adták fel szándékukat. De a küzdelmet sem. Készek voltak akár kerülő
úton is, újabb nehézségek árán Hozzá jutni, egyedül a beteg érdekében.
"Cselt" eszeltek ki. Felmásztak a ház tetejére. Kibontották a fedelét.
Nagy üggyel-bajjal felvonszoltálc oda a beteget, s aztán a résen át lassan,
óvatosan leeresztették a hordaggyal együtt, közvetlenül Jézus lábai elé.

A prédikáció vége felé. összegeme az ige mai üzenetét, Ma minden em-
bernek vállalnia kell ezeknek a "betegvivőknek" a szolgálatát. Vagyis
mindent meg kell tennünk az emberek életéért, felebarátaink, szeretteink
életben maradásaért. Mivel pedig az életet csak úgy tudjuk megtartaní.
ha megőrizzük a békét, világos, Ihogy a békéért is meg kell tennünk min-
dent. Ma ugyanis a béke életet jelent, a háború pedig a halált. Ezt a két-
két fogalmat egymástól elválasztani és külön Ihaszná<lni nem lehet.
Nekünk, keresztyéneknek és evangélikusoknak pedig - falun és váro-
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son egyaránt - minden akadályt bátran leküzdve, az Élet Ura és Békes-
ség Fejedelme elé kell állanunk és áldását kérnünk, hogy Benne bízva,
Néki engedelmeskedve és rnentő szerétettel szívünkben, mindent meg-
tegyünk az életért és a békességért!

Az áment sokan félhangosan mondták együtt az 'igehirdetővel. Isten-
tisztelet után pedig a presbiterek nem álltak meg beszélgetni a templom-
udvaron, hanem siettek be a lelkészi hivatalba. Mindnyájan együtt vol-
tak. Pista bácsi és János bácsi könnyes szemmel köszönte-rneg papjának
az elhangzott prédikációt. A többiek szintén. Selmondták azt is ősziri-
tén, most már megértik, hogy ők sem lehetnek közönyösek, s hogy nekik

, is van helyük és feladatuk az élet szolgálatában. '
Azt pedig említenern sem kellene, hogy talán a legnagyobb változás

a két legidősebb, "tisztele1Jbeli" presbiter szívében ,játszódott le. Ettől a
naptól fogva már valóban kivétel nélkül, minden kérdésben bölcs taná-
csokat tudtak adni az embereknek. A presbitereknek, a gyülekezet tag-
jainak s a falu népének egyaránt. Éspedig elsősorban azt, .hogy minden
evangélikusnak és minden jóakaratú embernek össze kell fognia és fiatal-
nak-öregnek meg keH tennie mindent az életért.

Szerdahelyi Pál

MEGMENTETT ÉLET
Bágyasztóan feküdt a nyári kánikula a vidéki kisvárosra. Alig lézen-

gett valaki az utcán. Az aszfalt puha masszá'l?á olvadt, cipőm nyoma
benne maradt. A cukrászda előtt eszembejutott, 'hogy jó lenne egy nagy-
adag fagylalt, egy kissé lehűtene. Beléptem. A kora délutáni órában alig
vqlt vendég. '.A pénztárosnő álmosan ásítozott a kasszánál, a 'felszolgáló
a sarokban üldö'gélt és csendesen szunyókált. A belső terem felé tartot-
tam. Ott benn egy sarok asztalnál 'csupán egy vendég üldögélt. Hűsítőital
volt asztalán. Egy nagll m4tna.

Amint belépek, felemeli dús, feketehajú fejét. Rög,tön megismer és
rámköszön:

- Szervusz papom! Ezer éve nem látiolak! 'Mit 'keresel itt te falusi
pópa?

- Kutatok emlékezetemben. De ismerősnek tűnik a hang, az alak és
az arc. Igen, már tudom kicsoda. Volt osztály társam, együtt érettségiz-
tünk vagy huszonegy éve. Hat éve nem találkoztunk. Amikor utoljára
láttam, olyan 'részeg volt, hogy alitg 'ismert meg.

- Szerousz Miklós! Jól látnak szemeim? Valóban te -Vagy az teljes
életnagyságban és málnát iszol?

- Azt - feleli jelentőségteljesen.
- At.menetileg csupán, vagy azért, mert nincs e helyen komolyabb

nedü? "Ötliteres" embernek ismertük, őt régebben is, hiszen úgy 'ivott,
mint a kefekötő.

- Végleges en az ilyen italok 'mellett döntöttem - jelenti ki határozott
~omolysággal. No de foglalj helyet asztalomnál, legalább egy kicsit
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elbeszélgetünk. Hiszen tudod hosszú évek óta énis falun dolgozom.
A tsz-ben vagyok főkönyvelő már ismét két év óta.

- Hogyhogy ismét? - kérdem és asztoléhoz telepedem.
- Egy évre leváltottak három évvel ezelőtt.
A jelszolgáló felveszi a rendelésemet, hozza :a fdgyit. Nya'logatom.

Miklós bizalmasra fogja hangját, közelebb húzza székét. Érzem valami
'van ben~, amit el szereine mondani diákkori kenyerespajtásának.

- Miért váltot,tak "Je? - dobom be az ingerszót. Csak nem csináltál
valami meggondolatlanságot?

- Csaknem elrontottam tökéletesen az életemet és majdnem tönkre-
tettem a családomat. 1

- Hogyan?
-Tudod, hosszú annak a sora, de ha van egy kis időd, elbeszélem

életemnek azt a sötét szakaszát, melyet "nem ismersz.
- Beszélj Miklósom, hallgatlak. Az az 'elhatározás érlelődött bennem,

hogy nem szólok közbe, félbe nem szakítom, hiszen ennek az embernek
szüksége van rá, hogy ,régi barátjának kiöntse szívét. .

- Hörpint' egyet poharából és elkezd beszélni halkan, lefojtott hangon.
Az átélés és az emlékezés izgalma ott vibrál szavaiban. Mintha egy régen
elzárt zsílipe~ húztak volna fel úgy áradt belőle a szó.

- Talán még emlékszel, hogy gimnazista korunkban én voltam a
"vezérürü" az ivásban. Minden nagy "A" betűs ital jöhetett. A BOR,
A SOR és A PALINKA. De akkoriban nagyon bírtam és nem is volt
komolyabb baj velem. A bajok házasságkötésem után jóval, amikor már
a kisfiam és a kislányom iskolába jártak, akkor váltak komolyakká.
Tsz szervező lettem. Allandóan emberek között forgolódtam; alkalom
bőven volt az ivásra. A sikert, a kudarc ot itallal öblögettem:. Valahogyan
minden utam. vége az italbolt volt. Ittam reggel, ittam délben, ittam este.
Amikor tántorogva beállítottam ésténként, a feleségem kezdetben ret-
tentő nagy patáliákat csapott. Elmondott mindennek a leflutolsó korcsma-
tölteléknek stb. Majd, mikor látta, hogy ez nem használ, zokogva kér-
lelt: "Elment az eszed,te szerencsétlen! Ha magad és engem tönkre is
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-------------------------------------------------------- ..
teszel, legalább a gyerekekre gondolnál! Hol van megint a pénzed?"
Az ivócimborák, a szesztestvérek hamar felfedeztek és rámkaptak. Jó
bolond voltam. Fizettem boldognak, 'boldogtalannak. Sokszor azt sem
tudtam, kinek kértem és me,nnyit 'fizettem a végén. Egy kétségtelen
ténnyé vált előttem, hogy elhatalmasodott rajtam (J) szenvedély, az alko-
hol rabja lettem. 'Nem tudtam nélküle élni. Alig táplálkoztam. Allandó
kábula.ban, félmámorban éltem, munkámat felületesen vé,geztem. Pén-
zem sose volt. Otthon ingerlékeny, durva voltam. Az asszony némán
szenvedett, gyermekeim féltek és húzódtak tőlem, ha hazajöttem. A mun-
kahelyemen is rosszallólag csóválták a 'fejüket az egyszerű e'mberek. Sőt
az elnök gyakran lmondogatta jóindulatúan: .,N em lesz ez így jó, hagyjon
fel az ilyen nagymértékű ivással. Maga rendes, okos ember, ha józan,
de részegen használhatatlan". A jóindulatú :szó nemho'oy használt, hanem
egyenesen felbőszített. Majd később a vezetőséggel csúnyán összevesz-
tem, pedig ők is jót akartak, azért f~gyelmeztettek, Kivert, magános
kutyának éreztem magam otthon is, munkahelyemen is. Újra az ital má-
mora és a régi cimborák volt egyetlen .menedékem, ahelyett, hogy szem-
benéztem volna komolyan önmagammal. Családi életemet egyre jobban
feldúltam. Feleségem már nem is 'szólt, csak vá.dlón nézeDt rám meleg,
barna szemeivel. Két ·gyermekem szemében is az iszonyat fényét véltem
csillogni, mikor részegen megláttak. Sokszor a téboly kerülgetett. Nem
is voltam már 'normális. Feleségemet lassan elvadftottam. Elhidegült
tőlem. <Féttékenuketini kezdtem. Alaptalan .gyanúsítgatásokkal gyötörtem.
Sőt egyszer, amikor elkínzottan konok hallgatásba meTÜlt,meg is Wtöt-
tem ezt a drága teremtést. Arra világosan emlékezem. Az emberség egy
szikrája akkor lobbant fel bennem hosszú idő óta' először. Nagyon meg-
undorodtam önmagamtól; gyermeke,im· sírva, testükket védték anyjukat
és gyűlölettől villámló szemekkel néztek rám. Szívem mélyéig hatolt a

félelemtől és iszonyattól kitágult három 'szempár! Mi vagyok én? Vadál-
lat? Rosszabb! Övéit még az állat sem bántja. Ovja, védi. Hát már ide
aljasodtam ? .

Felemelte poharát, újra kortyolt €!1Jyeta málnából, hogy leplezze fel-
indultságát. A [eieitnetetlen óra bizonyára mélyen belevésődött emléke-
zetébe. .

- Tudod - folytatja - leborultam akkor az asztalra és rázott a zoko-
gás. Feleségem odajött, megsimogatta fejem, kérlelőit suttogta: "Változz
meg Miklós, még újra kezdhetjük elölről." Mindent 'megigértem rmegren-
dülésemben, de nem volt már erőm, se akaratom. Félelmetesen vonzott
az ital. Ujra ittam. Még ll! megszokott mámor el nem jött, 'nem tudtam.
abbahagyni. De arra vigyázrtam, hogy otthon ne le.gyen többé jelenet.
Feleségem teljesen kétségbeesett. A faluban és munkahelyemen is lehe-
tetlenné váltam. Jóakaróimat ellenségeimnek néztem. Hiába kérleitek;
korholtak ne·m használt. Végül leváltottak. Önbecsérzésem elveszrtettem.
Szégyenkeztem az emberek előtt. Erkölcsi hulla lettem. Szereitem 'Volna
el bújdosni, meghalni. De a halál helyett újra az ital hivogatott és adott
némi vígasztalást.

- Pajtikám, hidd el nekem, nem lehet a természet törvényeit büntet-
lenül áthágni! - [otutanta. Súlyos alkoholmérgezést kaptam. Összees-
tem a pultnál, 'mint a colstok. A tsz elnök és a tanácselnök jöttek be
'értem. és vittek haza. Atanácselnök mentőér,t telefonált, a másik orvosért
szaladt. Kórházba kerültem alkoholmérgezéssel és idegösszeroppanással.
'Amint az összecsődült emberek mesélték, feleségem két5é)gbeesetten zoko-
gott, 'a gyerekek bömbö'btek, mert látták, hogy anyjuk is sír.

Mikor a kórházban magamhoz térte'm, feleségem már ott várakozott.
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Garami Lajos

Ott volt az elp,ök is és két' munkatársam. Eddig azt hiPtem útálnak. Most
fogtam fel, hogy javamatakartá/t. Lelkemre beszéltek, hogy vállaljam
'önként az elvonókúrát. Kezelő orvosom közölte feleségemmel és ő tud-
tomra adta, ha tovább folytatom ezt q,z életmódot, életembe kel'ülhet,
annyira leromlott szeroezetem. Más kiút már nem volt számomra. Alá-
írtam, hogy alávetem ?nagam a kezelésnek. Megdöbbentett az emberi
jóság. Feleségem megbocsátó szeretete, a vezetőség megértő emberséges
segítő szándéka és az orvos szelíd rábeszélése. Más ember lettem. Meg-
gyógyultamés az életem is megújuIt. Az italt megutáltam, ma is valóság-
gal undorodom tőle. Az elvonókúra emlékeit soha ,életemben el nem
felejtem:

Látod ezeket a mélységeketkellet,t megjárnom, de megérte. Megtalál-
tam az életemet. Családom körében boldog vagyok. újra hasznos tagja
lehetek a társadalomnak. Visszahelyeztek régi munkakörömbe. Az embe-
rek bizalma visszaadta munkakedvemet, sőt így is mondhatom: Meg-
me1lJtették az életemet.

Felemeli 'poharát, felém fordítja. Ezért iszom már har?nadik éve ilyen
szeszmentes italokat. .

- Nem untattalak életem szennyese.inek kiteregetésével?
- Nem barátom, nagyon tanulságos volt számomra. Hűséges asszonyod

és a környezeltedben élő derék emberek igazi 'példát adtak arra, 'hogy
nincs elveszett ember. A szeretet hat.al?na legyőzi a szívet és széppé teszi
az emberi életet.

ÉLET A MÉRLEGEN
Két alkalom van az életemben, amikor szeretném megállítani az időt.

Az egyik, amikor nyár közepén járunk: az érés tetőpontja. A másik az
a hely, amikor magaslatra törekedve elérem a csúcsot. Mikor ezeket a
sorokat írom, mindkettőben benne vagyok. Nyár van, forró nyár és itt
vagyok a magaslaton. Körülöttem az egész világ. Szemben, a másik ma-
gaslaton szép kiicsi tfa1um, a hegyen épült község, lent a messzeségben a
zsibongó város. Forr az élet. Morajlása idehallik, rnozdulása idelátszik.
Most mégsem erre figyelek. ·Egy kis .hosszúkás gödör szélén ülök, any-
nyicska az egész, amennyi elég egy embernek örök nyugovóra. A nagy
világ közepén egy sírgödörnyi hely. Most erre figyelek. Mi történik e
négyszögölnyi helyen. Egy széttaposott bogár feszik előttem, hatalmas
mezei hangyák taláttak rá, itt emelgetik, saját testük az emelődaru.
Oldalt egy régi patkónyomban egy kicsinyke pók serénykedik. Olyan,
mint egy üzletember. Ügyesen tisztogatja a kifeszített hálót. Olyan, mint
egy kirakat, aki belép az ajtón, már itt is ragad. rA pókocska zsákmányra
les, de hirtelen eltűnik, mert az egyik hasadékból erőstestű szárnyas-
hangya búvik elő, izgatottan szaladgál, találkozik egy másikkal, össze-
ütik az orrukat s aztán cikk-cakkban elsietnek ellenkező irányban. Úgy
Iátszík, köszöntek egymásnak és megbeszélték a munkatervet, keresni
indultak kicsinyeiket, vagy a közösséget, a nagy családot. Egy kabóca
nyugodtan süttéti tagjait a nappal az árok szélén, nem vesz tudomást
semmiről, pedig nagy- ugrómester őkelme. Most pihen s közönyösen for-
dít hátat a katicabogárnak, mely ugyancsak néma rnozdulatlanságban
pihen. Apró hangyák, röpködő legyecskék teszik népessé a kis mélyedést
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s én tűnődve bámulom az életet e néhány arasznyi helyen. Fölöttem, a
kéklő messzeségben talán most zúg el a páros űrhajó, lent a mély ben
csendesen pihen földünk drága kíncse, a fekete szén, amit unokáink fog-
nak e helyen napfényre hozni, ha addig nem teszi feleslegessé a föld gáz,
a munkábatogott napsugár, a béke munkáját tápláló-atomerő ....

Turi Pálékra gondolok. Itt kell, hogy legyenek valahol a Szűrő és a
Makranc találkozásánál, ahogyan népünk e helyeket évszázada elnevezte.
Az ember a krumpliföldön dolgozik és itt találkozik !feleségével, Róza
nénivel, aki a szőlőből igyekszik hazafelé. Itt volt a földjük, mikor egyé-
niek voltak és ide járnak dolgozni a 'közösbe is. Pali bácsi még mindig
kemény és erős .. Hetven esztendő van a vállán. Ö a rettenetes ember,
ahogyan Róza néni nevezi. Bizony régen volt, mikor legénysorba járt,
sokáig kellett taposnia a küszöböt, míg végre megnyerte a Róza kezét.
Krajcár Róza ügyes és dolgos lány volt s az öreg Krajcár János nem
akarta leánya kezét Turi Pálnak odaadni, pedig három lánya közül ennek
az egynek került evangélikus kérője. Az öreg Krajcár - nyugodjon -
erős, nagy Iutheránus volt, többszörös kurátor. Családja mellett az egyház
volt rriindene. Pedig ályen erős hűséges egyházszerető ember .lett a vő is
egész családjával, mind a mai napig. Derék, istenfélő családjával, de
hová lett ez a szép .kiterjedt család? Hová sodorta őket az élet? Hiszen
éppen erről akarok szólni.

Attól a helytől, ahol letelepedtem, néhány lépésre van a régi temető.
Kövei színte szikráznak a rekkenő hőségben. Most fényes nappal van,
nincs a "halottak járásának" ideje, a lombok közül mintha mégis ide-
intenének Turi Pálék életének elhullott virágai. Mi ad erőt e megtépett,
meggyötört emberpárnak, hogy ma is oly erősek? Itt maradtak csaknem
egyedül. A két fiút, Palit és Miklóst elsodorta a háború. Hazavonszoltak
rokkant testüket sidejöttek megpihenni. Ez két sírkövet jelent. A har-
madik és negyedik kő is közel van, fiatalon elhunyt kedves vejük s egyik
kicsi unokájuk emléket hirdeti. Idősebbik asszonyleányukat már én
temettem el férjével együtt, egyiket a másik után. Kié lesz a hetedik
sírkő? - Egy leányuk maradt meg, azt elvitték be a városba, nem is
jön már többet víssza, belegyökerezett a városi életbe. Egy kis unoka
maradt velük, a kis Erzsike, nem is kicsi mán, 16. évét tölti, ő a kis árva,
a másik Piroska, aki előbb maradt árván már asszony, ő is a városban él.

Két öreg nagyszülő sa megmaradt kis unoka, ennyi az egész család
s a két öreg életét az unokák töltik be. Meg az elköltözöttek emléke.
Mérlegen a kétféle élet, az elveszett és az eljövendő. Az egyiket már
nem tudják visszahozni, a másikat nem fogják elérni. Végigküzdötték az
életet, de az élet örömei úgy suhantak el felettük, mint a futó felhő.

A gyilkos tűzű nap fénye hirtelen elhomályosodik, villámlás rezzen,
mennydörgés csattan. Vihar jött, hirtelen és váratlan. Nincs idő hazasietni
a falu rnessze van, fent a másik magaslaton, a busz érkezése még rnessze
van. De itt a kis 'betonfedezék, a busz megállóhelyén. alkalmas megpi-
henni, míg elzúg a vihar. Sűrű a villanás, rettentő a csattanás, ömlenek
és zuhogva vágtatnak ill víztömegek. Egyedül hallgatom a vihar zúgását,
magamban elmélkedem tovább, míg tart a zivatar. Az élőkre gondolok,
akiket elkapott a vihar, meg kicsiny bogárkáirnra, amelyekben az imént
gyönyörködtem. Szegények, nem lett-e sfrverrnetek a megásott földtekenő?

Tudom már, miért lustálkcdott a kabóca, miért futkosott a szárnyas-
hangya, miért volt sürgős a munka a dolgozóiknak. "Eredj a hangyához
ó te rest és tanulj" - ez az ige jut eszembe és még sok más egyéb az élet
titkairól. A természet rneghökkentő szépsége s a benne mozgó emberi
sorsok szemlelete egész gondolatvilágot rnozgat bennem. Az .íttvaló élet,

•
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amelybe Isten keze belehelyezett s az eljövendő, amit keresünk. Sokan
azt rnondják, hogy ide van korlátozva az életünk, itt kell megtalálnunk
az örökkévaló országot. Mi hiszünk az odafelvalóban. De szabad-e meg-
vetni, a szeretet szolgálata nélkül eltölteni és itthagyni ezt az éle~et?
"E földön annyi a íkőnny és annyi itt a seb" ... Földi élet- örök élet. Ugy
tetszik, e kettő is mérlegen van - az Isten mérlegén.

Barátságos köszöntés riaszt fel gondolataimból. Turi Pál nyújtja felém
ázott kezét. Róza néni is megjelenik, fejéreborított felsőruháját rázogatva
az esőcseppektől. Megérkeztek. A munka késleltette, a vihar siettette
Őket, egyszerre jöttek meg. Együtt örvendezünk. ,A találkozásnak is, a
rég várt esőnek is. Az öreg óvatosan kémlel a feléledt zöldelő mezőre,
szeme megtelik .örömmel.

Múlnak a percek. Peregnek az esőcseppek egyre lassúbbodva, peregnek
a szavak is egyre wárakozóbban. Közeledik az este, de ime a fáradt nap
kidugja fejét a szétfoszlott fellegek közül, készülődhetünk a hazatérésre,
Jön is már a busz. Ott állunk újra együtt a "sírgödör" szélén. - Ejnye
no - hiszen az én kis bogárkáim mind itt vannak. A kabóca vidáman
nyalogatjaa fűszálakra ta.padt esőcseppeket, a hangyák újra keresgélnek.
a pókocska újból őrködik... Elzúgott a vihar és - győzött az élet.
Milyen csodálatos ..

- "Tessék vigyázni, tisztelendő úr, síkos még az út!" - figyelmeztet
Róza néni s én megkapaszkodorn botomban, mellyel múlt hónapban eltört
lábamat pihentetem.

Megáll a ,busz mellettünk. Többen leszállnak, helyet adnak. A busz
ablakából rózsaszínruhás karcsú leányka integet felénk. Nini - hisz ez
Jenei Erzsike, a "kis árva", a tsz. munkaegységkönyvelője. Kint járt a
mezökön, a busz felvette. "Nem áztál meg kíslányorn?"

Így érünk haza és indulunk el otthonunkba. Én a templom felé, ők az
újsor irányába. Együtt mennek. Középen elöl friss léptekkel a fiatal
leányka, nyomában lassan a két öreg. Elnézem őket, amint így unenriek
hazafelé. Haza az életbe, amelyben élnek es dolgoznak, amelyet meg-
harcoltak, li az életbe, mely győzedelmeskedett bennük.

Nikodémusz János
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Mindig szerettent a virágokat. Persze csak a helyükön: a domboldal
selymes zöld szőnyegén, a virágos kertek színes soraiban és a kis ládi-
kókban OJ zsalugáteres ablakok előtt .

.ft virágvázákaJ nem szeretem, mert aká1'milyen díszesek is, kicsi
koporsók: bennük égy szomorú reggelre mindig meghalnak a virágok.
Pedig.i5k szépségnek, színnek, illatnak, örömnek és életnek sziilettek:

Úgy néztem mindig a virágokra, mint olyan szépséqekre, amelyekkel
maga az Isten díszítette fel a vidám világot.

:Később, amikor már sok találkozásom volt a virágokkal, még több
titkot tanultam meg tőlük. Igy például azt cis, hogy Isten semanit sem
teremtett hiába. Mindennek; ,célja és értelme van. Nekik is. A virágok-
nak is.

Nemcsak diszek: ők, ha.nem az élet hirdetői!
Isten parányi papjai a virágok: szépségük, színük és illatuk az életet

prédikálja. Ahol virág nyílik, ott tavasz következik. ,Megnyugvás, béke
és boldogság. Egyszóval élet!

Persze a virágokat nemcsak szeretni kell, de érteni is kell hozzájuk.
Mint mindenhez OJ világon.

Káplánkoromban jól levizsgáztam a "virágtan"-bóI.Alföldi város köze-
pén volt virágszerető gazdám gyülekezetében a paróchia. Olyan volt, mint
egy szép emeletes villa. A lelkészlak minden ,ablakJa tele volt virá\gos
ládákkal, cserepes virágokkal. Az emeleti erkély mennyezetéről szép,
négyszögletes dobozokból kandikáltak ki az asparátusok, a piros 'muskát-
lik és a fehér petuniák. A járókelők sokszor megálltak a házunk előt<t
és természetesen évről évre mi nyertük meg a virág os házak versenyét.

Aztán'jött az első nyár. A gazdá'm nyaralni ment és én lettem a virá-
gok gondviselője. 'I'isztoqattam: öntöztem őket egész nyáron ~át.

Amikor váratlanul megjött a' aazda, első útja a virágokhoz vezetett.
Belenyúlt az egyik ládába: - a föld szaraz volt! lA gazda finom ember
volt, nem szólt semmit, csak szomorú arccal ment be a szobájába. Csen-
des szavai mdgis visszajöttek hozzám 'az erkélyre: - szomjasak marad-
tak a virágok! Ma szeretnék bocsánatot kérni tőle és elmondani, hogy
mindennap becsületesen megöntöztem a virágokat, csak pont akkor, csak
éppen akkor ,nem. Ne haragudjon reám, hogy azon a délutánon nem vol-
tam otthon. Hol voUam? ~ Istenem! Fiatal voltam!

Jött a másik nyár. Most már jobban vigyáztam. A hazaérkezése napján
is otthon .maradtam. Es hogy valami baj ne legyen, az utolsó délutánon
még külön pótadagot is kaptak a vízből a virágok.

Megjött a gazda, belenyúlt a ládák ba. ,A ládákban állt a víz. Most már
én álltam ott szomorúan: túllocsoltam a virágokat. ,

És eljöilt a harmadik nyár .. Elhatároztam, hogy most úgy fogom rendbe-
tenni a virágokat, Aogy örüljön ci gazda, ha végig megy közöttük.
Az ontözést kitanultam. A föld nem volt sem száraz, sem vizes. A száraz
leveleket ~eszedtem, a gazt kiirtottam, a nagy leoeleken portörlővel ,letö-
röltem. Na, most találjon valahoZJ hibát! '

A neoezeies Ónapon: úgy vártam őt a virágok fuözött, mÍ11t ahogy a
viruló vőlegény megáll büszkén az i,i.nnepivé varázsolt nász ház k;üszöbén.
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Megjött 'a gazda. A vi1'cJgok vidáman várták és én boldogan kísértem
a gazdát erre az ünnepi szemlére. Alig vártam már, hogy a végére érjünk
és én megkapja.m a biztos kitüntetést, elismerő mosolyát.

- Ugye szépek a virágok?! - tö"t ki belőlem a nyugtalanság.
- Most igazán szépek - mondta ő mosolyogva. - De mi ez itt,és

rámutatott egy cserépre. I

'Odaléptem:a cserépben valami apró kis "zöldség" volt és -mellette egy
szép nagy zöld virá.g. _

- Ja, ezt a kis vacak gazt tetszik nézni - mondottam. Ezt bizony
elfelejtettem kitépni. És már nyúltam is gaztépő kézzel. a kis "zöldség"
felé.

M-egfogta a kezemet.
- Ne bántsd, hiszen az a kis "zöldség" az a Vlra.g és kitépte mellőle

az én féltve őrzöbt szép, nagy "virágom at". ;Igy derült ki, hogy az a sem-
mibe vett kis zöldség volt a virág és a szépen ápolt és felnevelt zöld
virág - a dudva.

De más találkozásom is volt a virágokkal.
Vdsárnap délelőtt volt és istentisztelet után kimentem a tanácsterem

előtti -erkélure. Az erkély párkányán ott is virultak mindenütt a Luther-
ház virágai.

E~y dambig kihajoltam és néztem az embereket. Volt még egy fél-
órám ebédig. Bementem egy székért a tanácsterembe. Laci bácsi, az egy-
házfi éppen az énekeskönyveket rakosgatta.

Amikor m6r kint ültem az erkélyen, akkor látom, hogy egy gyönyörű
kék petunia mosolyog .felém az erkély kőpadlóján. Egy darabig "kővé-
váltan" néztem a mosolygó petuniára. Aztán beszóltam a terembe:

- Laci bácsi, hogy került ide ez a virág? ;
Laci bácsi bölcs mosollyal jött ki hozzám az erkélyre.
- Hát 7bizony Tisztelendő o- ezt a' petuniát az Isten ülteUe és az Ég

öntözte.
Aztán odamentünk a csodavirághoz föl~be hajoltunk és én mindent meg-

értettem. A Ikőpadló azon a helyen egyszer megrepedt. A kis repedés be
kevés földet vi'tt egyszer magával a szél. ,Aztán jö.tt egy másik szél és ez
erkély párkányról - ki tudja mikor - egy szent teremtő pillanatban'
odaiiitetetx egy par'ányi kis petunia-magot. Jött a májusi eső és így szüle-
tett meg a kőből a petunia, a virág az erkélyen ...

Ezen a vasárnapon ez az erkély volt az én templomom. És egy kis
petunia volt Isten szószéke, ahonnan nekem prédikált. Önmagáról, csodá-
latos hatalmáról, az életről, felejthetetlen, gyönyörű példázat ban az Ige
útjáról.

Azóta értem Isten csodáit magamon, másokon.
Igen, kőszívünkön sokszor kinyHik egy virt'iig. KüLönben hogy lehetne

megérteni, hogy önző és gonosz szívvel mégis tudunk hinni, szeretni,
szolgálni és megbocsátani. Önző kőszívünkön néha. kinyílik egy virág és
tudunk öröme, békéje, élete és boldogsága lenni másoknak.

A Szentlélek széljárása ez, amelyik az Ige magvait kőszívünkbe szórja
és egyszer élet, gazdag és termő nyár leszünk Isten :es a viláO számára.

Milyen jó lenne, ha belőlünk valóban színes, szép és gazdag élet áradna
és Isten és az emberek ~gy állnának meg egyszer kedves csodálkozással az
életünk előtt.

Ha egyszer a mi életünk lenne a számukra a kedce» meglepetés, Isten
szép munkája: a virág, még hozzá gyümölcsöt termő virág!

Friedrich Lajos
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