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"I(risztusban"

Ez évi naptárunk összefoglaló témája: "Krisztusban". Alig lehet kétsé-
ges, hogy az Újszövetségnek - elsősorban pedig Pál apostol leveleinek
- kulcsfogalmánál vagyunk, amikor annak tartalmát és jelentését vizs-
gáljuk. Azt is mondhatnánk, hogy a keresztyén élet kellős közepébe vezet
bennünket ez az újszövetségi fogalom. A kifejezés gyakran cserélődik az
,.Úrban" szóval, ami aionos a "Krisztusban" kifejezéssel. Hiszen az első
keresztyén hitvallás így hangzott: "Jézus Krisztus Úr". Naptárunkban
mégis csak olyan bibliai szakaszok kerülnek elő, amelyekben a "Krisz-
tusban" megjelölés fordul elő.

Témaválasztásunknál tekintetbe vettük azt is, hogy a Lutheránus Vi-
lágszövetség Dal' es Salaamban tartandó ez évi nagygyűlésének ez a té-
mája: "Jézus Krisztusban - új közösség". Naptárunk olvasói így bele-
kapcsolódhatnak a világ evangélikusságának közös munkájába, igetanul-
mányozásába.

A "Krisztusban" kifejezés tartalma olyan gazdag, hogy arról vastag
köteteket lehet írni. És már írtak is. Mégis minden korban újra kell kez-
deni ennek a fogalomnak megértését és új összefüggésekben való alkal-
mazását. Bennünket ugyanis nem "dogmák" vezetnek, hanem az élő Úr
Jézus Krisztus, "akiben" élünk.

A kifejezés lényegében a hivő embernek Krisztushoz való viszonyát
jelöli meg.

Erre a viszonyra az jellemző, hogy Krisztus és a hivő ember között
belső "egy"-ség és "egy"-üvé tartozás van. (Az írásnál tudatosan válasz-
tottuk el a szavakat, hogy így is jelezzük az "egység" szorosságát.) Ez az
egység nem úgy jött létre, hogya keresztyén ember a maga erejéből,
akaratának megfeszítésével vagy erkölcsi "gyakorlatok" végrehajtásával
"elérte" a Krisztussal való közösséget, hanem fordítva: Krisztus a maga
lehajló és bűnbocsátó irgalmával belevonta a keresztyén embert a Vele
való közösségbe, És ezt a "belső egységet és együvé tartozást" napról
napra Ö maga munkálja és formálja. Ezért a "Krisztusban" kifejezés
elsősorban arról beszél, hogy valami nagy dolog történt velünk: megra-
gadott bennünket egy Kéz, megtisztított bűneinktől és "testének tagjaivá
tett". Egy "test" vagyunk Vele. Ez a legszorosabb összetartozás.

Jól kell azonban látnunk, hogy ez az "egység" és "összetartozás" nem
olyan állapot, amely "egyszer s mindenkorra" elintézett. Mint ahogy a
létrejötténél is hittel lehetett csak elfogadni a lehajló és magához ölelő
irgalmat, annak fennállása és megmaradása is csak meg-rnegújuló, a
Krisztussal való közösség ajándékát ismételten elfogadó hit által lehet-
séges. Tehát nem valamiféle "egybeolvadás"-ról van szó, hanem olyan
egységről, amely míndíg a hitben aktualizálódik. így is mondhatjuk: hit
nélkül nem lehet "Krisztusban" lenni, nem lehet vele közösségben ma-
radni.



Ez a hit magába foglalja a Krisztus iránt való bizalmat és Neki való
engedelmességet. Ezt most azért kell hangsúlyoznunk, mert a "Krisztus-
ban" kifejezés azt is jelenti, hogy aki Krisztusban van, annak Krisztus
"Ura". Krisztus rendelkezik felette, éspedig korlátlanul. Vagyís aki "Krisz-
tusban" van, többé nem rendelkezik önmagával, életével. Pontosan ezt
juttatja kifejezésre Pál apostol: "Mert közülünk senki sem él önmagának
és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meg-
halunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár élünk, akár meghalunk, az
Úréi vagyunk." Ez a felismerés visszhangzik Luthernél, amikor az Apos-
toli Hitvallást magyarázza: "Jézus Krisztus ... az én Uram ... megsza-
badított és magáévá tett ... , hogy egészen az Övé legyek, az Ö országá-
ban Ö alatta éljek és Neki szolgáljak ... " Senkinek se legyen tehát az a
gondolata, hogya "Krisztusban" való "lét", az valami nyugalmi állapot,
valami "szent elcsendesedés és szemlélődés". Ellenkezőleg. "Krisztusban"
lenni a legdinamikusabb, a legmozgékonyabb életet jelenti, mert az "Úr-
nak" való engedelmességet jelenti. A "mi Urunk" pedig állandóan új és
új szolgálatra küldi a ;,Benne" levőket.

Egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy az a Krisztus, "Akiben" va-
gyunk, azt mondotta önmagáról: "nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért". Tehát nem
"akármilyen" Krisztusban van a hivő ember, hanem a szolgáló Krisz-
tusban. A Szolga-Krisztusban. Ez a Krisztus pedig a Benne levőkön
keresztül "szolgál". A hivő ember vagy Vele megy a szelgálatra. vagy
Krisztuson kívül marad. így is mondhatjuk: lemarad. "Krisztusban" nem
lehet "ülni", "Krisztusban" csak járni lehet. Járni Vele. Segíteni Vele.
Gyógyítani Vele. Másokat hordozni Vele. Mivel Jézus Szolga (Diako-
nosz) , azért a Benne való megmaradás feltétele az Ö szolgálati ritmusá-
nak átvétele.

"Krisztusban" lenni tehát felelősségvállalást és cselekvést jelent az
emberért. Az emberért, akit Isten a "maga képmására" teremtett, de akit
a bűn és annak következményei eltorzítanak. Az emberért kell csele-
kedni, akit sokszor a betegségek, a járványok, az éhség, a háború, az el-
nyomás, a megkülönböztetés elnyomorít és torzóvá tesz. Nemcsak az egyes
emberért, hanem az emberi közösségért, a társadalomért, annak javáért
és fejlődéséért kell cselekednie annak, aki a "Krisztusban" van. Még
semmit sem értett meg abból, hogy mit jelent Krisztusban lenni az, aki
mindezt ·"sima politizálás"-nak vagy "egyszerű etizálás"-nak mondja. Lé-
nyegében tehát magát Krisztust nem értette meg és így azt sem érti, hogy
mit jelent "Krisztusban" lenni.

Azok a szolgálatok, amelyek "Krisztusban" mennek végbe, szintén nem
lehetnek "akármilyenek". A szolgálatokat el lehet végezni "így is, meg
úgy is" minőségileg. Ezen kívül lehet "kis és nagy" szolgálatokat vállalni.
Lehet "jótékonykodni" és lehet egy egész közösség javát szolgáló cselek-
vésre indulni. Lehet egy betegnek "egy pohár vizet" adni - ami sokszor
nem lebecsülendő -, de lehet egy egész társadalmi rend igazságosságáért,
sőt a világ békéjéért küzdení. Akik "Krisztusban" vannak, azoknak rnin-
dig "erejükön felül" kell a szolgálatokat vállalniuk. Sokat, nehezet, na-
gyon nehezet. Tehetik, mert tudniuk kell azt, amit Pál apostol is tudott:
"Mindenre van erőm Abban, aki megerősít engem". Nem egyszerűerr a
maguk erejére kell nézniük, hanem Krisztuséra, Aki adja erejét, "meg-
konfirmálja", vagy is megerősíti a Benne levőt a nehéz és sok energiát
igénylő, az emberek javát előmozdító munkák elvégzésére. Ez nemcsak
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egyes keresztyénekre vonatkozik, hanem magára az egész egyházra is,
amely a Krisztus "teste".

Azonban a "Krisztusban" létel nemcsak "mozgást" jelent, hanem Jézus
életének az élését az élet minden összefüggésében. A "Krisztusban" .ki-
fejezés magában foglalja Krisztus "felöltözését". Magunkra vesszük Öt,
míntegy "öltözetet". De megfordítva áll a helyzet, mint a hétköznapi
életben. Nem arról van ugyanis szó, hogy mi "rendelünk" a szabónál egy
"testre szabott" ruhát, amit addig-addig kell alakítania a szabónak, amíg
végül el lehet mondani, hogy valóban "ránk szabott". Itt fordítva van:
Krisztus mint "öltözet" adatott az Atyától nekünk. Nekünk - amikor Öt
hit által "felvesszük" - alakulnunk kell Hozzá. Nekünk kell magunkat
Hozzá szabnunk. "At kell alakulnunk az Ö arcára, képmására." Így is
mondhatjuk: Krisztus életének kell eláradnia életünkön. Ennek az élet-
nek kell bennünket eluralnia, bennünket hatalmába vennie. Tehát "Krisz-
tusban" lenni teljesen új életet, új létet, új "egzisztenciát" jelent. Jézus
életének a "vitelét" jelenti: szeretetben, békességben, örömben, türelem-
ben, szívességben, jóságban, hűségben, szelídségben, önmegtartóztatásban.
"Krisztusban" élni Krisztus-hordozást jelent. Krisztus életformájának a
megélését és tükrözését. Ez megintcsak nem egyszerűerr az egyes hivő
feladata, hanem Krisztus egyházáé. ezen belül a gyülekezeteké. Magyar-
országi evangélikus egyházunk egészének és a gyülekezeteknek egyaránt
tükrözniüle kell, hogy mi a "Krisztusban" élünk. Tükröznünk kell az egy-
másnak való szolgálatban, magyar népünk előrehaladásáért folyó mun-
kánkban, szeretetünkben és áldozatvállalásunkban.

A "Krisztusban" lenni lényegében ezt jelenti: keresztyénnek lenni.
A rní korunkban és a mi történelmi körülményeink között a mi fő kér-
désünk éppen ez: mit jelent ma keresztyénnek lenni. MegEordíthatom:
mit. jelent "Krisztusban" lenni. Erre a kérdésre szeretne ez évi naptárunk
feleletet adni. Kísérje áldás szolgálatát.

D. Káldy Zoltán



Egy gyülekezet örömünnepe
(Orgonaavatás Hévizgyörkön)

D. Káldy Zo-ltán püspököt és feleségét Dóka Zoltán lelkész köszöntí

Fehér asztal mellett
6



A gyülekezet vezetősége üdvÖzli a vendégeket

D. Káldy Zoltán
püspök igét hirdet

Trajtler Gábor, az orgona
tervezője koncertet ad
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1. Szombat I Újév I Lk. 2, 21. Zsolt. 8.

1. hét: Az év első vasárnapja - Zsolt. 91, 11.
2. Vasárnap Ábel Mt. 2, 19-23. Zsolt. 107, 1-9.
3. Hétfő Benjámin Ezs. 43, 16-19. Lk. 3, 1-14.
4. Kedd Leona Józs. 1, 1-2., 5-9. Lk. 3, 15-20.
5. Szerda Simon Jak. 4, 13-17. Lk. 3, 21-22.
6. Csütörtök Vízkereszt Mt. 2,1-12. Lk. 3, 23-38.
7. Péntek Attila Mt. 5, 13-16. Lk. 4, 1-13.
8. Szombat Szörény 1. Jn. 2, 12-17. Lk. 4, 14-21.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
9. Vasárnap Marcel Lk. 2, 41-52. Zsolt. 100.

10. Hétfő Ágota 1. Jn. 4, 9-16a. Lk. 4, 22-30.
11. Kedd Melánia 1. Jn. 5, 9-13. Lk. 4, 31-37.
12. Szerda Veronika Jn. 1, 35-42. Lk. 4, 38-44.
13. Csütörtök Ernő Zsid. 2, 14-18. Lk. 5, 1-11.
14. Péntek János Jn. 10, 31-38. Lk. 5, 12-16.
15. Szombat Lóránt Jn. 5, 19-24. Lk. 5, 17-26.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17. --
16. Vasárnap Gusztáv Jn. 2, 1-11. Zsolt. 105, 1-15.
17. Hétfő Antal Jer. 31, 31-34. Lk. 5, 27-32.
18. Kedd Piroska 2. Móz. 20, 1-17. Lk. 5, 33-39.
19. Szerda Sára Mt. 19,3-9. Lk. 6, 1-11.
20. Csütörtök Fábián, Seb. Mt. 5, 17-20. Lk. 6, 12-19.
21. Péntek Agnes Jn. 1, 15-18. Lk. 6, 20-26.
22. Szombat Artúr Zsid. 12, 18-24. Lk. 6, 27-36.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29.

23. Vasárnap Zelma Mt. 8, 1-13. Zsolt. 67.
24. Hétfő Tímár 2. Kir. 5, 1-19a. Lk. 6, 37-42.
25. Kedd Pál Jn. 4, 5-14. Lk. 6, 43-49.
26. Szerda Vanda Jn. 4, 15-26. Lk. 7, 1-10.
27. Csütörtök Lotár Jn. 4, 27-42. Lk. 7, 11-17.
28. Péntek Károly Jón. 3, 1-10. Lk. 7, 18-23.
29. Szombat Adél Róm. 11, 13-22. Lk. 7, 24-35.

5. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.
30. Vasárnap I Mártonka I Mt. 17, 1-9. Zsolt. 97.
31. Hétfő Virgilia 2. Móz. 34, 29-35. Lk. 7, 36-50.
Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az
élet és a népek sorsa. Minden új esztendő megújult" kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gon-
doskodsz rólunk, szabadításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.
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1. Kedd Ignác 2. Kor. 4, 7-12. Lk. 8, 1-15.
2. Szerda Karolin 2. Kor. 4, 13-13. Lk. 8, 16-21.
3. Csütörtök Balázs Ap. Csel. 26,1-3.,12-23. Lk. 8, 22-25.
4. Péntek Ráchel Fil. 3, 17-4, 1. Lk. 8, 26-39.
5. Szombat Agota Jel. 1, 9-18. Lk. 8, 40-56.

6. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

6. Vasárnap Dorottya Mt. 20, 1-16. Zsolt. 18, 2-20.
7. Hétfő Tódor 1. Kor. 1, 26-3L Lk. 9, 1-9.
8. Kedd Aranka Fil. 1, 27-30. Lk. 9, 10-17.
9. Szerda Abigall Róm. 3, 21-28. Lk. 9, 18-22.

10. Csütörtök Elvira 1. Kor. 3, 5-10. Lk. 9,23-27.
ll. Péntek Bertold 1.Móz.7, 17-8,4. Lk. 9, 28-36.
12. Szombat Lídia 1. Móz. 8, 15-22. Lk. 9, 37-45.

7. hét: Hatvanad - Zsid. 3, 15.

13. Vasárnap ElIa Lk. 8, 4-15. Zsolt. 44, 2-27.
14. Hétfő Bálint 5. Móz. 32,44-47. Lk. 9, 46-50.

I15. Kedd Aldáska Ézs. 55, 6-ll. Lk. 9, 51-57a.
16. Szerda Julianna Róm. 10, 9-17. Lk. 9, 57b-62.
17. Csütörtök Donát Mk. 4, 26-29. Lk. 10, 1-16.
18. Péntek Konrád 1. Kor. 2, 1-5. Lk. 10, 17-20.
19. Szombat Zsuzsanna Zsid. 4, 9-13. Lk. 10, 21-24.

i 8. hét: ötvened - Lk. 18,31.

20. Vasárnap Álmos Lk. 18, 31-43. Zsolt. 31, 2-9.
21. Hétfő Eleonóra 1. Móz. 12, 1-9. Lk. 10, 25-37.
22. Kedd Gerzson 1. Móz. 13, 7-18. Lk. 10, 38-42.
23. Szerda Alfréd Mt. 6, 16-21. Lk. 15, 1-10.
'24. Csütörtök Mátyás 1. Móz. 15, 1-6. Lk. 15, ll-32.
25. Péntek Géza Mt. 6, 1-8. Lk. 16, 1-13.
26. Szombat Sándor Mk. 6, 45-54. Lk. 16, 14-18.

9. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

27. Vasárnap I Ákos I Mt. 4, 1-11. Zsolt. 91.
28. Hétfő Elemér Jak. 4, 1-10. Lk. 16, 19-31.

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményeidet
támadja és rontja a bűn. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted
óvjon, védj en és a ktsér tések tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket.
Ámen.
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Napok I Naptár Nap i igék

1. Kedd Albin Jak. 1, 13-18. Lk. 17, 1-10.
2. Szerda Lujza Zsid. 4, 14-16. Lk. 17,11-19.
3. Csütörtök Kamélia Zsid. 12, 1-7. Lk. 17, 20-37.
4. Péntek Kázmér Mt. 16,21-24. Lk. 18, 1-8.
5. Szombat Adorján Mt. 12, 38-42. Lk. 18, 9-17.

10. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Ézs. 50, 4-5.
6. Vasárnap Alpár Mt. 15, 21-28. Zsolt. 25, 1-11.
7. Hétfő Tamás Zsid. ll, 8-12., 17-19. Lk. 18, 18-30.
8. Kedd Zoltán 2. Móz. 33, 12-23. Lk. 18, 31--43.
9. Szerda Franciska 1. Sám. 3, 1-10. Lk. 19, 1-10.

10. Csütörtök Olimpia Ap. Csel. 16,8-15. Lk. 19, 11-28.
11. Péntek Aladár Ézs. 41, 8-13. Lk. 19, 29--40.
12. Szombat Gergely Ézs. 49, 8-12. Lk. 19, 41--44.

ll. hét: Oculi - Böjt 3. - Mt. 20, 28.

13. Vasárnap Krisztián Lk. 11, 14-28. Zsolt. 25, 12-22.
14. Hétfő Matild 1. Pt. 1, 18-21. Lk. 19, 45-48.
15. Kedd Nemz. ünn. Jn. 1, 29-34. Lk. 20, 1-8.
16. Szerda Henrietta Jn. 10, 17-25. Lk. 20, 9-19.
17. Csütörtök Gertrúd Ap. Csel. 18,1-11. Lk. 20, 20-26.
18. Péntek Sándor, Ede 1. Kor. 4, 9-16. Lk. 20, 27--40.
19. Szombat József 2. Móz. 12, 3-14. Lk. 20, 41--44.

12. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12,24.
20, Vasárnap Hubert Jn. 6, 1-15. Zsolt. 122.
21. Hétfő Benedek Jn. 6, 22-29. Lk. 20, 45-21, 4.
22. Kedd Katalin Jn. 6, 30-35. Lk. 21, 5-19.
23. Szerda Brúnó 1. Kir. 19, 1-8. Lk. 21, 20-28.
24. Csütörtök Gábor Jn. 6, 60-65. Lk. 21, 29-38.
25. Péntek Zsolt Jn. 12, 20-26. Lk. 22, 1--6.
26. Szombat Erika Jn. 8, 21-30. Lk. 22, 7-13.

13. hét: Judica - Böjt 5. - Jn. 17, 19.

27. Vasárnap Hajnalka Jn. 8, 46-59. Zsolt. 43.
28. Hétfő Gedeon Zsid. 7, 23-27. Lk. 22, 14-23.
29. Kedd Jónás Zsid. 9, 16-22. Lk. 22, 24-30.
30. Szerda Izidor Jn. 13, 31-35. Lk. 22, 31-38.
31. Csütörtök Árpád Zsid. 10, 1-10. Lk. 22, 39-46.

Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megváltó szereteteddel elj öttéj a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe
ls. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd sztvün ket is Isten
Szentlelkének templomává. amely feléd tarja ajtaját és Téged dicsér örökké.
Amen.
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_ÁPRILIS ~
Napok

1. Péntek
2. Szombat

I Naptár I Napi igé k

I Hugó I Jn. 11, 47-55. Lk. 22, 47-53.
Áron Zsid. 10, 19-23. Lk. 22, 54-62.

14. hét: Palmarum - Virágvasárnap - Ézs. 53, 12.

3. Vasárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Nagypént,
9. Szombat

Keresztély
Felsz. ünn.
Vince
Cölesztin
Hermann
Lídia
Erhardt

Jn. 12, 12-24.
Jn. 12,1-9.
Jn. 12, 25-33.
Jn. 12, 34-48.
Jn. 13, 1-15.
Jn. 19, 16-30.
1. Pt. 3, 18-22.

Zsolt. 22, 2-22.
Lk. 22, 63-71.
Lk. 23, 1-12.
Lk. 23, 13-25.
Lk. 23, 26-32.
Lk. 23, 33-49.
Lk. 23, 50-56.

15. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

10. Húsvétv.
11. Húsvéth.
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat

Zsolt
Leó
Gyula
Ida
Tibol"
Tass
Rudolf

Mk. 16,1-8.
Lk. 24, 13-35.
1. Kor. 15, 1-11.
1. Kor. 15, 12-19.
1. Kor. 15, 20-28.
1. Kor. 15, 35-49.
1. Kor. 15, 50-58.

Lk. 24, 1-12.
Jón. 2, 3-10.
Lk, 24, 36-43.
Lk. 24, 44-53.
Kol. 1, 1-8.
Kol. 1, 9-14.
Kol. 1, 15:-20.

17. Vasárnap
18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
,22. Péntek
~3. Szombat

16. hét: Quasimodogeniti - 1. Pt. 1, 3.

Enikő
Ilma
Kocsárd
Tivadar
Csilla
Anzelm
Béla

Jn. 20, 19-31.
2. Tim. 1, 6-10.
2. Tim. 2, 1-5.
1. Pt. 1, 22-25.
1. Tim. 1, 12-17.
l. Pt. 1, 3-9.
1. Jn. 2, 12-17.

Zsolt. 116.
Kol. 1, 21-23.
Kol. 1, 24-29.
Kol. 2, 1-7.
Kol. 2, 8-15.
Kol. 2, 16-19.
Kol. 2, 20-23.

17. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, 11. 27-28.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk a bünnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltá-
madásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben
járni és az odafelvalókkal törődni. Ámen.

24. Vasárnap
25. Hétfő
Q6. Kedd
27, Szerda
,28.Csütörtök
29. Péntek
30. Szombat

György
Márk
Ervin
Arisztid
Valéria
Albertina
Katalin

Jn. 10, 11-16.
Ef. 2, 4-10.
Mt. 14, 22-33.
Jn. 21, 15-19.
1. Pt. 5, 1-4.
Jn. 18, 1-9.
Ap. Csel. 20,28-32.

11
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18. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 17.
1. Vasárnap Munka ünn. Jn. 16, 16-23a. Zsolt. 66, 1-12.
2. Hétfő Zsigmond Ef. 4, 17-24. Jóel 1, 1-15.
3. Kedd Irma Jób. 38, 31-38. Jóel 2, 12-17.
4. Szerda Flórián Ef. 4, 25-32. Jóel 2, 18-27.
5. Csütörtök Gotthárd Ézs. 40, 26-31. Jóel 3, 1-5.
6. Péntek Frida 2. Kor. 5, 16-21. JÓel. 4, 1-3., 10-2l.

7. Szombat Napóleon Róm. 1, 18-25. Ap. Csel. 1, 1-14.
19. hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.

8. Vasárnap Gizella Jn. 16, 5-15. Zsolt. 98.
9. Hétfő Gergely Ef. 5, 8-14. Ap. Csel. 1, 15-26.

10. Kedd Ármin Jn. 6, 66-69. Ap. Csel. 2, 1-13.
11. Szerda Ferenc 1. Sám. 16, 14-23. Ap. Csel. 2, 14-24.
12. Csütörtök Pongrác 2. MÓz.14, 10-14., Ap. Csel. 2, 25-36.24-31., 15, 1-3.
13. Péntek Szervác 2. Tim. 2, 8-13. Ap. Csel. 2, 37-41.
14. Szombat Bonifác Jel. 4, 2-11. Ap. Csel. 2. 42-47.

20. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
15. Vasárnap Zsófia Jn. 16, 23b-30. Zsolt. 66, 16-20.
16. Hétfő Mózes Mk. 1, 35-39. Ap. Csel. 3, 1-11.
17. Kedd Bánk Jak. 5, 13-18. Ap. Csel. 3, 12-16.
18. Szerda Erik 1. Tim. 2, 1-8. Ap. Csel. 3, 17-26.
19. Csütörtök Mennyb. ünn. Mk. 16, 14-20. Zsolt. 47.
20. Péntek Bernát 2. Kir. 2, 1-12. Ap. Csel. 4, 1-12.
21. Szombat Konstantin Ef. 1, 15-23. Ap. Csel. 4, 13-22.

2!. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.
22. Vasárnap Júlia Jn. 15, 26-16, 4. Zsolt. 27, 1-6.
23. Hétfő Dezső Jer. 29, ll-Ha. Ap. Csel. 4, 23-31.
24. Kedd Eszter Jn. 15, 17-21. Ap. Csel. 4, 32-37.
25. Szerda Orbán 1. Kor. 2, 12-16. Ap. Csel. 5, 1-11.
26. Csütörtök Fülöp Jn. 7, 37-39. Ap. Csel. 5, 12-16.
27. Péntek Helga Zsid. 11, 32-40. Ap. Csel. 5, 17-33.
28. Szombat Emil Ézs. 41, 17-20. Ap. Csel. 5, 34-42.

22. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.

29. Pünkösdv. Keve Jn. 14, 23-31a. Zsolt. 118, 24-29.
30. Pünkösdh. Janlea Jn. 3, 16-21 Zsolt. 106, 1-12.
31. Kedd . Augéla 4. Móz. ll, 16-17., 24-29. Ap. Csel. 6, 1-7 .

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatos-
sal is. A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Taníts
minket arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig
hivő szívvel fogadjuk. Amen.

12
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1. Szerda Tünde Ézs. 44, 1-5. Ap. Csel. 6, 8-15.
2. Csütörtök Anna Ef. 2, 17-22. Ap. Csel. 7, 1-16.
3. Péntek Ildikó Ef. 4, 11-16. Ap. Csel. 7, 17-29.
4. izombat Kadocsa Jn. 20, 19-23. Ap. Csel. 7, 30-53.

23. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.

5. Vasárnap Fatime Jn. 3, 1-15. Zsolt. 145,1-13.
6. Hétfő Norbert Ef. 3, 14-2l. Ap. Csel. 7, 54-8, 4.
7. Kedd Róbert 1. Kir. 8, 6-14., Ap. Csel. 8, 5-13.22-23., 26-30.
8. Szerda Medárd Ef. 4,1-6. Ap. Csel. 8, 14-25.
9. Csütörtök Félix 1. Tim. 3, 14-16. Ap. Csel. 8, 26-40.

10. Péntek Margit l. Kor. 12, 1~. Ap. Csel. 9, 1-15.
ll. Szombat Barnabás F,;;:. 1, 4-6., 22-28. Ap. Csel. 9, 20-31.

24. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk. 10, 16.

12. Vasárnap Virág Lk. 16, 19-31. Zsolt. 13.
13. Hétfő Tóbiás 2. Tim. 3, 14-17. Ap. Csel. 9, 32-43.
14. Kedd Vazul Jer. 15, 15-21. Ap. Csel. 10,1-23a.
15. Szerda Jolán Jn. 5, 39-47. Ap. Csel. 10,23b-33.
16. Csütörtök Jusztin Jer. 8, 8-11. Ap. Csel. 10,34-48.
17. Péntek Laura Ez. 3, 22-27. Ap. Csel. ll, 1-18.
18. Szombat Arnold Ézs. 5, 1-7. Ap. Csel. ll, 19-30.

25. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. 11, 28.

19. Vasárnap Gyárfás Lk. 14, 16-24. Zsolt. 18, 26-37.
20. Hétfő Rafael Jn. 4, 4-14. Ap. Csel. 12,1-17.
21. Kedd Alajos Jer. 3, 14-17. Ap. Csel. 12,18-25.
22. Szerda Paulina Mt. ll, 25-30. Ap. Csel. 13,1-12.
23. Csütörtök Zoltán Lk. 14, 12-15. Ap. Csel. 13, 13-25.
24. Péntek Iván Lk. 1, 57~8. Ap. Csel. 13,26-41.
25. Szombat Vilmos Jr;. 10, 40-42. Ap. Csel. 13,42-52.

26. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.

26. Vasárnap János, Pál Lk. 15, 1-10. Zsolt. 32.
27. Hétfő László Mk. 12, 13-17. Ap. Csel. 14,1-7.
28. Kedd Levente Lk. 7, 36-50. Ap. Csel. 14,8-20a.
29. Szerda Péter, Pál Lk. 15, ll-32. Ap. Csel. 14,20b-28.
30. Csütörtök Pál Róm. 4, 1-8. Ap. Csel. 15,1-12.

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el
mírvket minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékietesség gyümölcsét. Amen.
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1. Péntek I TiboJd I Róm. 5, 6-ll. Ap. Csel. 15,13-35.
2. Szombat Ottokár Ez. 18.1-4.,21-24. Ap. Csel. 15. 36-16, 8.

27. hét: Szentháromság utáni 4. - Gal. 6, 2.
3. Vasárnap Kornél Lk. 6, 36-52. Zsolt 107, 10-22.
4. Hétfő Ulrik Jn. 8, 1-11. Ap. Csel. 16,9-15.
5. Kedd Emese 2. Kor. 2, 5-ll. Ap. Csel. 16,16-24.
6. Szerda Ézsaiás Mt. 5, 43-48. Ap. Csel. 16,25-40.
7. Csütörtök Cirill Mt. 18, 21-35. Fil. 1, 1-6.
8. Péntek Teréz Róm. 15, 1-7. Fil. 1, 7-11.
9. Szombat Veronika Jel. 22, 1-5. Fil. 1, 12-26.

28. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
10. Vasárnap Amália Lk. 5, 1-11. Zsolt. 27, 7-14.
11. Hétfő Lili Lk. 9, 57-62. Fil. 1, 27-2.,4.
12. Kedd Izabella 1. Kir. 19, 15-21. Fil. 2, 5-ll.
13. Szerda Jenő Lk. 9, 51-57a. Fil. 2, 12-18.
14. Csütörtök Eörs 2. Tim. 4, 1-5. Fil. 2, 19-30.
15. Péntek Henrik 1.Thessz. 2, 13-20. Fil. 3, 1-11.
16. Szombat Zalán Mt. is, 47-52. Fil. 3, 12-16.

29. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs, 43, 1.
17. Vasárnap Elek Mt. 5, 20-26. Zsolt. 28.
18. Hétfő Frigyes Tit. 3, 3-8a. Fil. 3, 17-21.
19. Kedd Emília 1. Kor. 6, 9-ll. Fil. 4, 1-9.
20. Szerda Illés Gal. 3, 26-29. Fil. 4, 10-23.
21. Csütörtök Dániel Mk. 10, 13-16. Ap. Csel. 17,1-15.
22. Péntek Mária Magd. Mt. 3, 13-17. Ap. Csel. 17,16-34.
23. Szombat Lenke Jel. 3, 1-6. Ap. Csel. 18,1-22.

--- 30. hét: Szentháromság utáni 7. - Róm. 6, 19.

24. Vasárnap Krisztina Mk. 8, 1-9. Zsolt. 144.
25. Hétfő Jakab Mk. 8, 10-21. Ap. Csel. 18,23-28.
26. Kedd Anna Róm. 6, 12-18. Ap. Csel. 19,1-22.
27. Szerda Olga 1. Kor. 6, 12-20. Ap. Csel. 19,23-40.
28. Csütörtök Ince Róm. 12, 1-2. Ap. Csel. 20,1-16.
29. Péntek Márta Jn. 19, 1-5. Ap. Csel. 20,17-38.
30. Szombat Judit 1. Kor. 9, 24-27. Ap. Csel. 21,1-14.

31. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.
31. Vasárnap I Oszkár I Mt. 7, 15-21. Zsolt. 48.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, 'hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsá-
natod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri
szíve kej ajándékoztál nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével.
Amen.
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1. Hétfő Péter Jn. 8, 31-36. Ap. Csel. 21,15-26.
2. Kedd Lehel Gal. 6, 7-10. Ap. Csel. 21,27-40.
3. Szerda Csilla Jak. 2, 14-17. Ap. Csel. 22,1-22.
4. Csütörtök Domonkos 1.Kor. 12,12-26. Ap. Csel. 22,23-30.
5. Péntek Vajk 1. Kor. 12,27-13,3. Ap. Csel. 23,1-J.l.
6. Szombat Berta Mt. 21, 18-22. Ap. Csel. 23,12-35.

32. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.

7. Vasárnap Ibolya Lk. 16, 1-9. Zsolt. 54.
8. Hétfő László Préd. 9, 13-18. Ap. Csel. 24,1-21.
9. Kedd Emőd Péld. 12, 1-9. Ap. Csel. 24,22-27.

10. Szerda Lőrinc 1. Pt. 3, 1-6. Ap. Csel. 25,1-12.
ll. Csütörtök Tibor 1. Kir. 3, 16-28. Ap. Csel. 25,13-27.
12. Péntek Klára Mt. 10, 16-23. Ap. Csel. 26,1-23.
13. Szombat Ipoly Lk. 16, 10-13. Ap. Csel. 26,24-32.

33. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt. 33, 12.
14. Vasárnap Özséb Lk. 19,41-48. Zsolt. 55, 2-17.
15. Hétfő Mária 5. Móz. 7, 6-ll. Ap. Csel. 27,1-12.
16. Kedd Ábrahám 2. Móz. 17, 8-15. Ap. Csel. 27,13-26.
17. Szerda Anasztáz 1. Kir. 21, 1-16. Ap. Csel. 27,27-44.
18. Csütörtök Ilona 1. Kir. 21, 17-21a., Ap. Csel. 28,1-10.23, 27-29.
19, Péntek Huba Jer. 18, 1-6. Ap. Csel. 28,11-16.
20. Szombat Alkotm. ünn. Róm. ll, 25-32. Ap. Csel. 28,17-31.

34. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pt. 5, 5.

21. Vasárnap Sámuel ~Lk. 18, 9-14. Zsolt. 68, 1-21.
22. Hétfő Menyhért I Mk. 9, 33-37. 3. Móz. 1, 1-9.
23. Kedd Farkas :1.Sám. 17,40-51. 3. Móz. 8, 1-13.
24. Szerda Bertalan Lk. 7, 1-10. 3. Móz. 8, 14-30.
25. Csütörtök Lajos Jón. 3, 1-10. 3. Móz. 9, 1-24.
26. Péntek Róza Gal. 1, ll-24. 3. Móz. 10, 1-11.
27. Szombat Szilárd Ézs. 57, 15-21. 3. Móz. 16, 1-22.

35. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12,20.

28. Vasárnap Agoston Mk. 7, 31-37. Zsolt. 71, 1-16.
29. Hétfő Lilla Mk. 1, 21-28. 3. Móz. 19, 1-5., 9-18.
30. Kedd Rózsa 2. Kir. 20, 1-7. 3. Móz. 19, 31-37.
31. Szerda Erika Jak. 5, 13-18. 4. Móz. 9, 15-23.

Mermyeí Atyánk! Magasztal lelkünk, .mert betöltöd az éhezőt javakkal. Tes-
tünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret aján-
dékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket,
és teríts asztalt nekünk a Te országodban. Amen.
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1. Csütörtök Egyed Mt. 9, 27-34. 4. Móz. 10, 11-36.
2. Péntek Rebeka Mt. 8, 14-17. 4. Móz. ll, 1-20.
3. Szombat Hilda Lk. 4, 38-44. 4. Móz. ll, 21-35.

36. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40. ~~
4. Vasárnap Rozália Lk. 10, 23-37. zsolt',n, 1-U., 23-28.,
5. Hétfő Viktor Jak. 2, 1-13. 4. Moz. 12, 1-16.
6. Kedd Zakariás Mt. 10, 40-42. 4. Móz. 13, 1-3., 17-23.
7. Szerda -Regina 2. Móz. 22,20-26. 4. Móz. 14, 1-25.
8. Csütörtök Mária Filem. 4-25. 4. .Móz. 14, 26-45.
9. Péntek Adám Zsid. 2, 11-18. 4. Móz. 17, 16-26.

10. Szombat Erik Jer. 22, 13-19. 4. Móz. 20, 1-13 .•

37. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.

ll. Vasárnap Teodóra Lk. 17, 11-19. Zsolt. 84.
12. Hétfő Szabolcs Mk. 1, 40-45. 4. Móz. 20, 22-29.
13. Kedd Ludovika 1. Tim. 1, 12-17. 4. Móz. 21, 4-9.
14. Szerda Szerénke 2. Kor. 9, 10-15. 4. Móz. 21, 21-35.
15. Csütörtök Enikő 1.Krón. 17, 15-20.,23-27. 4. Móz. 22, 1-20.
16. Péntek Edit Mk. 14, 3-9. 4. Móz. 22, 21-41.
17. Szombat Hajnallea Jel. 4, 1-11. 4. M6z. 23, 1-15.

38. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pt. 5,7.

18. Vasárnap Titusz Mt. 6, 24-34. Zsolt. 86, 1-11.
19. Hétfő Vilma 1. Tim. 4, 4-8. 4. Móz. 23, 16-30.
20. Kedd Csendike 1. Tim. 6, 6-12a. 4. Móz. 24, 1-25.
21. Szerda Máté 1. Kor. 7, 20-24. 4. Móz. 27, 12-23.
22,.Csütörtök Móric 1. Kir. 17, 1-6. Lk. 11, 1-13.
23. Péntek Tekla 1. Kir. 17, 7-16. Lk. 11, 14-28.
24. Szombat Gellért Lk. 6, 20-26. Lk. 11, 29-36.

39. hét: Szentháromság utáni 16. - 2. Tim. 1, 10.

25. Vasárnap I Kleofás Lk. 7, 11-16. Zsolt. 86, 12-17.
26. Hétfő Jusztina J. Sir. 3, 22-33. Lk. 11, 37-54.
27. Kedd Labore Jak. 1, 2-12. Lk. 12, 1-12.
28. Szerda Vencel

I
Jak. 5, 7-11. Lk. 12, 13-21.

Q9. Csütörtök Mihály Mt. 18, 1-10. Lk. 12, 22-34.
30. Péntek Jeromos Jn. 12, 27-33. Lk. 12, 35-48.

szeniséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tük-
rébe. Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Ta-
níts minket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig mene-
külni. Amen.
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1. Szombat I Malvin I Jel. 5, 11-14. Lk. 12, 49-59.

40. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6,8.
2. Vasárnap Petra Lk. 14, 1-11. Zsolt. 104, 1-24.
3. Hétfő Helga Mt. 12, 1-8. Lk. 13, 1-9.
4. Kedd Ferenc Mt. 15, 1-9. Lk. 13, 10-17.
5. Szerda Aurél Mt. 15, 10-20. Lk. 13, 18-21.
6. Csütörtök Brunó 1. Kor. 9, 19-23. Lk. 13, 22-30.
7. Péntek Amália Gal. 6, 14-18. Lk. 13, 31-35.
8. Szombat Etelka ~id. 4, 9-13. Lk. 14, 1-14.

41. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.
9. Vasárnap Dénes Mt. 22, 34-46. Zsolt. 135, 1-14.

10. Hétfő Gedeon Jn. 15, 9-17. Lk. 14, 15-24.
ll. Kedd Fenyőke 1. Móz. 4, 3-15. Lk. 14, 25-35.
12. Szerda Miksa 1. Jn. 4, 7-16a. Ez. 1, 1-14.
13. Csütörtök Kálmán Ef. 6, 1-9. Ez. 1, 15-28.
14. Péntek Helén 2. Kor. 8, 1-9. Ez. 2, 1-3, 3.
15. Szombat Teréz Ap. Csel. 5, 1-11. Ez. 3, 16-21.

42. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
16. Vasárnap Gál Mt. 9, 1-8. Zsolt. 78, 1-25.
17. Hétfő Hedvig Mk. 8, 22-26. Ez. 3, 22-27.
18. Kedd Lukács Kol. 3, 5-11. Ez. 4, 1-8.
19. Szerda Luciusz - Róm. 3, 21-26. Ez. 7, 1-13.
20. Csütörtök Irén Zsid. 10, 4-10. Ez. 7, 23-27.
21. Péntek Orsolya Zsid. 10, 11-18. Ez. 8, 1-13.
22. Szombat. Előd Jer. 17, 12-17. _Ez.8, 14-18.-

43. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
23. Vasárnap Gyöngyi Mt. 22, 1-14. Zsolt. 34, 2-ll.
24. Hétfő Salamon Mk. 6, 32-44. Ez. 10,1-8., 18-22.
25. Kedd Blanka 2. Móz. 16.2-7. 13-15. Ez. 11, 14-25.
26. Szerda Dömötör Jn. 15, 1-8. Ez. 17, 1-24.
27. Csütörtök Szabina 1. Kor. 10, 14-22. Ez. 18,1-3., 20-32.
28. Péntek Simon 1. Pt. 2, 5-10. Ez. 20, 1-17.
29. Szombat Jenő J_el.19, 6-10. Ez. 20, 30-44.

44. hét: Szentháromság utáni 21. - 2. Tim. 2, 5.

30. Vasárnap I Farkas I Jn. 4, 47-54. Zsolt 119, 57-72.
31. Hétfő Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Ez. 33, 1-9.

Jézus Krisztus Urunk I Aldott légy azért. hogy a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gyertyabelet nem oitod ki. Evangéliumod tüzével új élet láng-
ját gyújtod bennünk. evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne
engedd. hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bí-
zonyságtétel lelkével. Amen.
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1. Kedd Marianna 2. Tim. 2, 1-5. Ez. 33, 10-20.
2. Szerda Achilles Róm. 14, 13-21. Ez. 34, 1-16.
3. Csütörtök Győző 1. Kor. 9, 13-18. Ez. 34, 23-31.
4. Péntek Károly Lk. 22, 31-38. Ez. 36, 1-15.
5. Szombat Imre 1. Kor. 7, 29-31. Ez. 36, 16-32.

Zsolt. 50. 1-15.
1.Thessz. 5, 12-28.
2. Thessz. 1, 1-12.
2.Thessz. 2.1-12.
2. Thessz. 2, 13-17.
2. Thessz. 3, 1-5.
2. Thessz. 3, 6-18.

45. hét: Szentháromság utáni 22. - Mt. 24, 13.
6. Vasárnap
7.,.. Hétfő
8. Kedd
9. Szerda

10. Csütörtök
11. Péntek
12. Szombat

Lénárd Mt. 24, 15-28. Zsolt. 124.
Okt. Forr. ü. Mt. 24, 1-8. Ez. 37, 1-14.
Gottfried Mt. 24, 9-14. Ez. 37, 15-28.
Tivadar Mt. 24, 29-35. Ez. 43, 1-12.
Luther sz. Ü. Mt. 24, 36-42. Ez. 47, 1-12.
Márton Mt. 24, 43-51. 1. Thessz. 1, 1-10.
Jónás Préd. 3, 1-11. 1. Thessz. 2, 1-12.

46. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnap ja - 2. Kor. 5, 10.

13. Vasárnap
14. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat

Mt. 25. 31-46. Zsolt. 143.
Dán. 5, 1-30. 1.Thessz. 2, 13-16.
1. Móz. 19, 15-29. 1. Thessz. 2, 17 -3,5.
Lk. 13, 1-9. 1. Thessz. 3, 6-13.
Ez. 14, 12-23. 1. Thessz. 4, 1-12.
Jel. 2, 8-11. 1.Thessz. 4,13-18.
1,;,.Pt. 4, 1-7. 1.Thessz, 5, 1-11.

I------.!.-------.!.-~-------------

Szaniszló
KIementina
Lipót
Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet

47. hét: Örök élet vasárnapja - Lk. 12, 35.

Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor

20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

Mt. 25, 1-13.
Ezs. i35,17-19., 23-25.
Zsid. 12, 12-17.
Mk. 13, 31-37.
Jel. 3, 1-6.
Zsid. 10, 32-39.
Jel. 21, 9-14., 18-27.

48. hét: Advent 1. - Zak 9, 9.

27. Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda

Tünde
Stefánia
Noé
András

Mt. 21, 1-9.
2. Kor. 1, 18-22.
Kol. 1, 9-14.
1. Móz. 49, 8-10.

Zsolt. 96.
Zak. 1,1-6.
Zak. 1, 7-17.
Zak. 2, 1-4.

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önma-
gának. Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljunk, a Tieid vagyunk. Amen.
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)1' DECEMBER ~~H ~
Napok I Naptár I Nap i igé k

l. Csütörtök

I
Elza

I
Ezs. 63. lab-64, 3, 5-7. Zak. 2,5-9.

2. Péntek Aranka Jn. 18, 33-37. Zak. 2, 10-17.
3. Szombat Olívia Jel. 22. 12-13, 17. 20-21. Zak. 3. 1-10.

49. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.

4. Vasárnap Borbála Lk. 21, 25-33. Zsolt. 77, 2-16.
5. Hétfő Vilma Zsid. 6, 9-12. Zak. 4, 1-14.
6. Kedd Miklós 2. Pt. 1, 2-11. Zak.5, 1-11.
7. Szerda Ambrus Jel. 2, 1-5., 7. Zak. 6, 1-8.
8. Csütörtök Mária Hag. 2, 1., 3-9. Zak. 6. 9-15.
9. Péntek Ernőke Lk. 17, 20-25. Zak. 7. 1-14.

la. Szombat Judit Jel. 3, 14-22. Zak. 8, 1-17.

50. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3, 10.

ll. Vasárnap Arpád Mt. 11,2-10. Zsolt. 14.
12. Hétfő Gabriella Lk. 1,5-25. Zak. 9, 9-12.
13. Kedd Luca Lk. 1, 57-70. Zak. 11,4-17.
14. Szerda Szilárdka Lk. 3, la-20. Zak. 13, 1-6.
15. Csütörtök Johanna Hós. 14, 6-10. Zak. 14, 1-11.
16. Péntek Etel 2. Tim. 4, 5-8. Mal. 1, 6-14.
17. Szombat Lázár Lk. 7, 29-35. Mul. 2, 17-3, 5.

51. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

18. Vasárnap Estike Jn. 1, 19-28. Zsolt. 89, 2-19.'
19. Hétfő Viola Ézs. 45, 1-8. Mal. 3, 6-12.
20. Kedd Csaba 1. Kor. 2, 6-lOa. Mal. 3, 13-18.
2l. Szerda Tamás Mk. 3, 31-35. Mal. 3, 19-24.
22. Csütörtök Zénó Róm. 1, 1-7. Jn. 1, 1-5.
23. Péntek Viktória Ézs. 52, 15-~3, 5. Jn. 1, 6-8.
24. Szombat Adám, Éva Lk. 2, 1-14. Jn. 1, 9-14.

52. hét: Karácsony - Jn. 1, 14.

25. Vasárnap Karácsony 1. Lk. 2, 15-20. Zsolt. 98.
26. Hétfő Karácsony 2. Jn. 1, 1-14. Zsolt. 119, 25-32.
27. Kedd János 1. Jn. 1, 1-4. Jn. 1, 15-18.
28. Szerda Kamilla Mt. 2, 13-18. Jn. 1, 19-28.
29. Csütörtök Dávid Ézs. 49, 5-7., 13. Jn. 1, 29-34.
30. Péntek Anikó 2. Kor. 5, 1-8. Jn. 1,35-42.
31. Szombat Szilveszter Lk. 12, 35-40. Jn. 1, 43-51.

Keg ve le m Istene! Esztendők végén elénk állítod. az új kezdetet jelentő böl-
esőt. Ario l emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott
kitog yhatattan sze retetedért. Amen.
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A Keresztyén Békekonferencia
Folytatólagos Bizottságának ülése Siófokon

A konferencia elnöksége

A kontereneía résztvevői - előtérben a magyar evangélikus
delegáció tagjai
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Nyikodim metropolíta Lippényi Ferenc osztályvezetővel

Dr. Ján Michalko szlovákiai egyetemes püspök dr. Prőble Károly
teológiai akadémiai tanárral
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Corneanu romániai metropolita és Salajka prágai professzor

Külföldi és hazai résztvevők a hajókiránduláson'
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Nemzeti összefogás
Az 1976. esztendő egyik legjelentősebb társadalmi eseménye kétség-

telenül a Hazafias Népfront szeptemberben tartott VI. kongresszusa volt.
Ezt megelőzőleg a községekben, járásokban, városokban, a megyékben
és a főváros ban megtartott gyűlések társadalmunk széles rétegeit m0Z-
gatták meg, ébresztették és erősítették népünk nagy építő munkája iránti
felelősséget, lendítettek munkára és kovácsolták még erősebbé népünk
egységét.

A gyűléseken és a kongresszuson ott voltak egyházunk képviselői,
püspökök, lelkészek, felügyelők, presbiterek, gyülekezeti tagok. Szép
számmal vannak azok a lelkészek és gyülekezeti tagok, akiket különböző
szinteken megválasztottak a Hazafias Népfront bizottsági tagjainak. Az Or-
szágos Tanácsban is képviselve van egyházunk.

Először is juttassuk kifejezésre igaz örömünket a Hazafias Népfront
munkája felett. Ennek a mozgalomnak igen nagy része van abban, hogy
széles néptömegek értették meg a szocializmus céljait és álltak be tuda-
tosan az építés munkájába. Abban is jelentős szolgálatot végzett, hogy
jobban megismerhették egymást a munka közben a különböző világné-
zetű emberek, vallásosak és nem vallásosak, és megtanultálc egymást be-
csülni a ,.gáton". Elvégre a "gáton" dől el, hogy "ki kicsoda". Abban is
jelentős szerepet vállalt a Hazafias Népfront, hogy ébressze, tudatosítsa,
színesítse és gazdagítsa a hazafiság ot, amely nélkül csak "tömegekről"
lehet beszélni, de semmiképpen sem "nemzet"-ről. Mi pedig nemcsak
"magyar nép", hanem "magyar nemzet" is vagyunk. Olyan nemzet, amely
új történelrnét írja, amikor a szocialista társadalmi rendet építi.

Mi evangélikus keresztyének szívesen veszünk részt a Hazafias Nép-
front munkájában. Nem kelletlenül, nem kényszerből, nem is csak "saját
érrlekürikben", hanem jó szívvel, örömest és abban a tudatban, hogy egész
népünk érdekében tesszük azt.

Nemzeti összefogás nélkül nem lehet elvégezni azt az óriási építő mun-
kát, amelyet vezetőink irányítása mellett népünk maga elé tűzött. Min-
denki tudja, hogy milyen terheket örököltünk a múltból, mi ment ve-
szendőbe a második világháborúban, hogyan kellett évszázados igazság-
talanságokat felszámolni, a visszahúzó erőket leküzdeni, új fundamen-
tumot vetni, új falakat építeni. Azt is tudja mindenki, hogy milyen sze-
gények vagyunk a nyersanyagokban és milyen óriási erőfeszítést, anyagi
áldozatot és tudást igényelt a modern mezőgazdaság és ipar megterem-
tése, iskolarendszerünk kiépítése és kibővítése. Ehhez nem volt elég né-
hány "okos ember". Minden fejre, minden szív re, minden kézre szükség
volt. Vagy is a nemzeti összefogásra volt szükség. Azt kellett elérni, hogy
mindenki a magáénak ismerje el az új társadalmi rendet, és annak épí-
tését is a nép összességének ügyén túl a maga ügyének tekintse. Magától
értetődően vetődött fel a hivő emberekben az a gondolat, hogy nem ön-
maguk és általában az egyház érdekei ellen cselekszenek-e, amikor tuda-
tosan vesznek részt a marxista-Ieninista ideológia alapján épülö új tár-
sadalmi rend megteremtésében. Végül el kellett jutn iuk ahhoz a felisme-
réshez, hogy ez minden magyar állampolgárnak javát szolgálja, az övü-
két is, és bizhatnak az evangélium erejében, amely meggyőződésünk sze-
rint az új társadalmi rendben is tud egyházat teremteni és fenntartani.
Így felszabadultan vehetnek részt a nemzeti összefogásban.
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Nem becsülhetjük le a Hazafias Népfront gyűlései nek "fórum" jelle-
gét. Nagyra kell értékelnünk a párt és a kormány nyitottságát, amellyel
hallani akarják széles néprétegek hangját, hogy így a lakosság véleménye
és igénye "asztalra kerüljön". Hiszen ha a nép túlnyomó többsége akarja
a szocialista társadalmi rendet és egyetért a legfőbb célokban, akkor nem
kell tartani attól, hogy a Hazafias Népfront fórumain olyan felszólalás
hangzik el, ami a társadalmi fejlődést gátolni akarja. Nyilvánvalóan a
tömegek még a kritikájukkal, észrevételeikkel, a hibák és hiányosság ok
feltárásával is azt akarják elérni, hogya hibák és a visszaélések mín-
den területen megszűnjenek, és így társadalmunk fejlődése még gyor-
sabb legyen. "Természetesen" mindig akadnak olyanok is, akiknek soha
semmi sem jó, még az "ezüstharang aranykötéllel" sem. J Ó, hogy a fórumo-
kon evangélikus lelkészek és gyülekezeti tagok is szólhatnak, és így részt
vehetnek a közéletben. Komoly hiba, ahol a lelkészek ezzel a lehetőség-
gel nem élnek. Magukat és gyülekezeteiket szegényítik meg, de társadal-
munkat is. Ugyanakkor, ha valaki szól a fórumokon, nem felejtheti el,
hogy szólni csak felelősséggel szabad és nem a "társadalmon kívüli",
hanem csak a "társadalmon belüli" pozícióból. Aki a "társadalmon kí-
vüli" helyzetből kíván véleményének hangot adni, az megérdemli, hogy
úgy nézzenek rá, mint aki a társadalmon valóban kívül is van.

Még a fórum [ellegénél is fontosabb szolgálata a Hazafias Népfront-
nak, hogy egyre inkább munkaközösséggé válik. Vagyís nem egyszerű en
arról van szó, hogy tág keretet ad a különböző világnézetű emberek vé-
leményének elmondására, hanem sokkal inkább ezeket a különböző vi-
lágnézetű és különböző társadalmi réteghez tartozó embereket mozgósí-
tani tudja a közös munkára. Tehát az akción és nem annyira a "lizón"
van a hangsúly. Fontos a szó, de legalább olyan fontos a tett. Közös cse-
lekvés a jóért, a még jobbért és a legjobbért. Sok szép akció indult már
el a Hazafias Népfront gyűléseíről és érte el célját falvakban, városok-
ban és a fővárosban. Ha nem így gondolkodunk, akkor a Hazafiali Nép-
front üléseit a londoni Hyde Parkban tartott szabad gyűlésekké fokoz-
nánk le, melyeken ugyan el lehet mondani mindent, csak éppen semmi
értelme nincsen.

Jó figyelnünk a Hazafias Népfront nevében a "hazafias" szóra. Tud-
juk, hogy ezt a szót a két világháború között Magyarországon is meny-
nyire lejáratták. Belefért más népek lebecsülése és saját népünk "túl-
becsülése". Hozzátartozott a szomszéd népekkel szemben való gyűlölkö-
dés és a magunk bűneinek "erényesítése". 'Lehetett beszélni "magyar
Golgotá't-ról, a háború dícsőítéséről, egy valójában nem keresztyén tár-
sadalom "keresztyén" mivoltáról. Emiatt egy ideig a második világháború
után nagyon halkan és ritkán mondtuk ki a "hazafias" szót. Pedig ki
kell mondanunk, csak éppen más tartalommal. Az igazi hazafisághoz ma
hozzátartozik múltunk haladó hagyományainak - és mílyen sok van! -
megbecsülése történelmünkben, kultúránk ban, tudományban. Aki nem
becsüli meg eieket az értékeket, annak nincs joga a jelenre sem. De a
hazafisághoz hozzátartozik az ú-j szocialista társadalmi rend és e rend
vívmányainak nagyrabecsülése, mezőgazdaságban, iparban, művészetben,
irodalomban, tudományban. Igy a mai hazafiságnak van egy "értelmi" ol-
dala. De az igazi hazafiságnak van "érzelmi" oldala is. Nemcsak "becliül-
nünk" kell múltbeli és jelenlegi értékeinket, hanem szeretni is kell azo-
kat. A szívünkkel is, nemcsak a fejünkkel. Ezzel a hazafisággal nemcsak
"összefér", hanem elválaszthatatlan attól a "nemzetköziség". Más népek-
kel való barátság, kapcsolatteremtés, együttműködés. Hogy nagyon mesz-



sze ne menjünk, számunkra, magyarokra ez elsősorban azt a kötelezettsé-
get rója, hogy a szomszéd népekkel ápoljuk ezt a nemzetköziséget, Be-
csüljük meg más népek értékeit, tanuljunk tőlük, és mi is gazdagítsuk
őket a mi sajátos nemzeti kincseinkkel. Hazafiság nemzetköziség nélkül
sovinizmushoz vezet, nemzetközi ség hazafiság nélkül pedig üres kozm 0-
politizmussá süllyed, A Hazafias Népfront mind a hazafiság, mind a
nemzetköziség jó kohója. .

Az igazi hazafiságnak a nemzetköziséggel való párosulása indít ben-
nünket az európai biztonsági és együttműködési konferencia Helsinkiben
aláírt záródokumentumában foglalt elvek megvalósításáért folyó küzde-
lem támogatására. A történelmi jelentőségű konferencia kidolgozta és
rögzítette az államok közöttí baráti kapcsolatok és együttműködés elveit:
szuverén egyenlőség, tartózkodás az erőszaktól, a határok sérthetetlen-
sége, az államok területi épsége, a viták békés rendezése, abelügyekbe
való be nem avatkozás, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok
tiszteletben tartása, beleértve a gondolat-, a lelkiismeret- és vallássza-
badságot, a népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga, az államok kö-
zötti együttműködés, a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesí-
tése. Ezeknek az elveknek a megvalósításáért az Európában élő keresz-
tyén egyházak - köztük az evangélikus egyházak - és azok tagjai a
maguk történelmi körülményei között sokat tehetnek és kell is tenniük.
Segíthetik a hidegháborús akciók legyőzését, a bizalmi légkör kialakí-
tását és ezzel az államok vezetői számára a tárgyalások megkönnyítését.
Segíthetik az egyházak az 'enyhülés politikájának erősödését. A Hazafias
Népfront szolgálata túllép határainkon, hiszen a nemzetközi kapcsolatok
ápolása folyik delegációk cserelátogatása során is.

Az igazi nemzetköziség erősítését segítette az európai kommunista és
munkáspártok 1976 nyarán, Berlinben tartott konferenciája is. Akiadott
dokumentum ezt a címet viseli: "Az európai békéért, biztonságért, együtt-
működésért és társadalmi haladásért". Sürgeti ez a dokumentum, hogy
a politikai enyhülést kövesse a katonai enyhülés. Követeli az általános és
teljes leszerelést, a fegyverkezési verseny, a nukleáris fegyverkezési haj-
sza megszüntetését, Mindenekfelett pedig békét ... békét ... A Hazafias
Népfrontban hazánkban megvalósult nemzeti összefogást így kell ki-
terjesztenünk az európai népek és ezen túl valamennyi nép összefogá-
sára a haladásért és békéért.

K. Z.



I(RISZTU SBAN

Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával

2. Kor. 5, 19.

A ,.Krisztus" szó az egész Újszövetségben 529-szer fordul elő sebből
370-szer Pálnál található. Különösen is fontos, gazdag tartalmú a naptá-
runk címéül választott ragozott forma: "Krisztusban", amely kereken 80-
szor olvasható Pál leveleiben. A most következő igemagyarázatok mutat-
ják - nyolc kí ragadott példán -, hogy milyen sokféle összefüggésben
használja ezt a fordulatot. Pál számára minden út Krisztustól indul és
hozzá vezet.

A fent megjelölt igében három tanítás villan fel: hogyan tekintsünk
Krisztus felől Istenre, a világra és az egyházra?

"Isten volt az, aki K1"isztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy-
hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket ... "

Pál apostol megtérése előtt, tehát Krisztus nélkül is sok mindent tudott
Istenről. Tudta, hogy Isten hatalmas, teremtő u., aki rendet és törvényt
szabott a világnak. Tudta, hogy ítélő Isten, aki ragaszkodik törvényéhez
és számon kéri, felelősségre vonja az embereket vétkeik miatt, amelyek-
ke! átlépik és megrontják az ő rendjét. De nem tudta a legfontosabbat.
Azt. hogy Isten nem nyugodott bele ebbe az emberi bűn miatt megromlott
helyzetbe, hanem Jézus Krisztus halála és feltámadása által Ö maga
hozta helyre azt, amit mi emberek elrontottunk. Csak amikor a damasz-
kuszi úton az élő Krisztussal találkozott, akkor ismerte meg igazán az
Istent. S ettől kezdve boldogan hirdette mindenkinek, hogy Isten a bűn-
bocsánat Istene, aki Jézus Krisztus által engesztelést szerzett, azaz meg-
béké! t az ellene lázadó, bűnös embervilággal. Tehát nem szemben áll a
világgal. mint haragvó Úr, hanem Krisztusért és Krisztusban szereti a
vi lágot.

Istenről ma is ez a legfontosabb tudni- és mondanivalónk. Amit Krisz-
tusban tett, azt a ma élő emberiségért is tette. Isten ma is a bűnbocsá-
nal, a megbékélés Istene. Rendet tevő, az elrontottat helyre hozó Isten,
aki nem a világ pusztulását akarja, hanem gyógyulásán fáradozik.

Ezt azonban nem elég csak tudnunk. Még mondanunk sem elég. Aki
Krisztusban valóban megismerte Istent, annak életében tetté válik ez az
istenismeret. A Krisztusból fakadó istenes élet fáradhatatlan a megbocsá-
tásban. a békességszerzésben. Magatartását az a törekvés vezeti, hogy az
emberi élet mindenütt a földön rendbe jöjjön, gyógyuljon egyéni, tár-
sadalmi és világméretekben egyaránt.

Aki tud a Kris.ztusban megbékélt Istemől, az a világot is másként látja.
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Éppen a magukat "hi vő"-nek valló vallásos emberek között vannak
sokan, akik elítélik, megvetik a világot. Ez megmagyarázhatónak tűnik,
hiszen az embervilágban állandóan sok rossz, gonosz dolog történik. A Krisz-
tusban szerzett váltság felől nézve azonban mégis hamis ez a világmeg-
vető .Jiívőség". Egyrészt azért, mert aki a világot elítéli, az rendszerint
nem gondol önmagára, csak másokra. Pedig ha Krisztus a világ bűneiért
halt meg, akkor az én bűneimért is. Én is részese, oka vagyok tehát a
világ gonoszságának, s ezért ítéletet mondani csak önmagam felett van
jogom. Másrészt azért helytelen a világmegvető magatartás, mert - ahogy
magunkról sem - az emberiségról sem az a végső és legfontosabb tud-
nivalónk, hogy gonosz, hanem az, hogy "Isten Krisztusban megbékél-
tette önmagával". Nem ítéli el, nem veti meg, nem mond le róla, mert
szereti, s éppen ezt adta tudturikra Krisztus halála és feltámadása által.
Isten reménységet adott a világnak Krisztusban és ez a reménység na-
gyobb, erősebb, mint a bűn és halál hatalma.

Milyen nagy öröm, hogy Krisztusban így nézhetünk a világra' Mennyi
Ielszabadí tó biztatás rejlik ebben a krisztusi látásban! Éppen akkor tá-
maszkodhatunk reá, amikor csüggedünk, mert nagynak látjuk a bűn
hatalmát és kevésnek a magunk erejét. Pál apostolt is e krisztusi világ-
látás ereje hordozta gyenge, beteg testtel, de olthatatlan reménységgel
Damaszkusztól Rómáig.

Aki tud a világgal K1'isztusban megbékélt Istenről, az másként látja az
egyház küldetését is.

Isten népe gyakran értette és érti félre önmagát és küldetését a tör-
ténelemben. E félreértés leggyakrabban a hatalom kísértéséből fakad:
mivel a világteremtő, hatalmas Isten küldetésében jár, összetéveszti ma-
gát küldőjével. Hatalomra tör a világban, és az erőszak eszközeitől sem
riad vissza. Ezért van az egyháztörténetnek sok szégyellni való fejezete.
Pál is ezt tette, amikor mint buzgó farizeus, Isten nevében üldözte Jézus
követői t. De amikor Krisztussal találkozott, egyszerre másként látta fel-
adatát. Végleg lemondott a hatalom és erőszak fegyvereiről. Krisztustól,
aki "azért jött, hogy szolgáljon és életét adja váltságul sokakért'',> meg-
tanulta, hogy Isten ügyét csak az asztalnál felszolgáló és mindenkinek
rendelkezésére álló, diakoniai lelkülettel és magatartással lehet képviselni
a világban. Megtanulta azt is, hogy e szolgálatnak egyetlen "eszköze"
Isten igéje. Ezért mondja itt: "Isten reánk bízta a békéltetés igéjét."
Es az előző versben: "nekünk adta a békéltetés szolgálatát (= diakó-
niáját)".

Kr isztusban ma is csak így láthatjuk és végezhetjük az egyház Isten-
től nyert küldetését: diakóniai magatartással, a hirdetett és tettekre vál-
tott ige által felszolgálni az emberiség asztalára Isten bocsánatának,
rendbe hozó, gyógyító szeretetének ajándékát.

Dóka Zoltánné
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Rm. 12,5.

Sokan egy test vagyunk a Krisztusban

Egy test vagyunk a Krisztusban. A gyülekezetben jelenlevő, élő Jézus
Krisztus közösségbe von magával. A gyülekezet Krisztus teste, amelyben
Ö él és munkálkodik. Krisztus jelenléte a gyülekezetben mindig szolgáló
jelenlét. Jézus a valóságos emberrel vállalt sorsközösséget, s nem a sze-
retetre méltó vagy vallásos emberrel. Olyanokkal, mint Zákeus, a búnös
asszony, Péter és János, vagy amilyenek mi vagyunk, mai keresztyének,
emberek.

Nem azért vagyunk Krisztus testének tagjai, mert elhatároztuk, hogy
mi gyülekezeti közösséget hívunk létre, s azt egyházfenntartói hozzájá-
rulásunkkal fenn is tartjuk. Isten kegyelmi ajándéka és szeretetének cso-
dája, hogy mi bűnös emberek az élő Jézus testének tagjai lehetünk. Vele
élhetünk közösségben. Nem magányosan éljük keresztyén életünket, mint
valami magányos óceánjáró tutaj os vagy oszlopszent.

Krisztus testének tagjaként a keresztyén ember üdvösségét és megvál-
tását egyedül Jézus Krisztusnál keresi és találja meg. Ebben a közösség-
ben a felebarátot testvérnek ismeri fel. Jézus Krisztus által reménység-
gel tekint a szétszakadozott emberiségre is. Tudatában van annak, hogy
Jézus Krisztusban a szétszakadozott emberiséget Isten eggyé tette. S az
egész emberiség egységéért munkálkodást Istentől való feladatnak te-
kinti.

Krisztus testének tagjaiként egymásra utaltan élünk. Isten olyan irgal-
mas volt hozzánk, hogy Jézus Krisztust testvérül adta nekünk. Szíve sze-
retetét tárta fel Jézusban. Ahogyan Krisztus szeretett minket, úgy kell
szeretnünk egymást. Ahogyan Isten irgalmas szeretettel hajolt hozzánk.
úgy kell irgalmas, életet oltalmazó és védő szeretetben járnunk. Bűnbo-
csánatot nyertünk, hogy tudjunk megbocsátani. Ma is érvényes az apostol
figyelmeztetése: "A nap le ne menjen a te haragoddal." Ahogyan csele-
kedett velünk az Isten, úgy kell cselekednünk embertársainkkal. A sze-
retet a felebarát konkrét szükségében munkálkodik segítőn és előbbre-
vivőn. Arra a Krisztusra tekint a felelős szeretet, aki az egész emberi-
ségért halt meg és támadott fel. A Krisztusban létrehívatt új emberiség
az egész világot magába foglalja. Ezért nem lehet a gyülekezet felelős
szeretetének határt szabni, hanem annak minden emberre kell irányulni.
Jóakaratú, embertársaik javát, életét, boldogságát és jövőjét munkáló
emberek nemcsak a keresztyének között vannak. Ezért van közössége ke-
resztyéneknek azokkal is, akik őszinte jóakarattal munkálják felebará-
taink, az emberiség javát. Jézus embert mentő szeretete nagyobb, mint
a mi szívünk, és tágabb, mint a mi vallásos szűkkeblűségünk.

Ebben az egymásrautaltságban egyik a másik szelgálatára hivatott.
A keresztyén ember szolgálatí helye nem csupán a templom néhány
négyzetméternyi területe. A7:egész élet adatott szolgálati területül. Ahol a
gyenge rászorul az erős támogatására. A síró az örvendező vigasztalá-
sára. A társadalmi igazságtalanságot szenvedő arra az embertárs ra, aki
emberi méltóságához és igazságához juttatni segíti. A szívében békéte-
lennek szüksége van arra, hogy a felebarát Isten békességét vigye néki.
Ahol háború dúl, szükség van azokra, akik kicsavarják a gyilkos. pusz-
tító kezekből a fegyvereket. Ahol éhség pusztít, azokra van szűkség, akik



megoldani segítik - gyökeresen -. éhezők millióinak mindennapi, tán
évszázados gondját.

Ebben az egymásrautaltságban egyik a másiknak társává lesz. Olyan
sok az egyedül levő, a magányos ember. A luxusautón száguldó nem
veszi észre a fekete nyomorát és éhségét. A magára maradt édesanya
vagy édesapa könnyeit nem látják meg a gyermekek, akiknek könnyét
a szülők de gyakran letörölték. Türelmetlenek vagyunk. Gyermekeikhez
a szülők és szülőkhöz a gyermekek. A tipegő gyermek "miért"-jeinek
milliói zavarják a második múszakban levest főző édesanyát vagy az iz-
galmas mérkőzésre figyelő édesapát. Kinek van türelme meghallgatni a
munkatársat, miért is gondfelhős a homloka, s miért csillog könnycsepp
a nagymama szemében. Türelmes szeretetre is vár a kórházban a beteg
és nemcsak injekcióra és gyógyszerre. Arra vár, hogy emberként és ne
"robotgépként" kezeljék.

Sokan vagyunk egy test a Krisztusban. Sok-sok gyülekezet alkotja
Krisztus testét. S egyik a másikért felelős. Sajtónk ismételten hírt ad
egy-egy gyülekezeti eseményről. Egyik vagy másik gyülekezet életéről.
Otthonainkról, ahol beteg gyermekek és fáradt öregek ifjaktói és egész-
ségesektől ápolást és gondoskodást várnak.

Sokan tartozunk össze, és nem lehet ebben a "testben" kihűlt szívvel
élni. Nem elég önmagunkat imádni és szeretgetni, Sokan tartozunk test-
vérként, embertársként össze. Tóth Árpád kétségbeesetten.esikoltja ver-
sében: "Magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom." Nem va-
gyok magam! Nem csak én nyitom ki esténként a Bibliámat. Sok milliók
velem egyidőben. Nem egyedül kulcsolom imára kezem. Imám milliók
imádságában magasztaló kórus hangjává erősödik, mire Isten trónja elé ér.
Nem egyedül munkálkodom azért, hogy minden embernek legyen betevő
falatja, hogy minden atombomba a tengerek elérhetetlen mélyére kerül-
jön, milliók és milliók munkálkodnak velem együtt ezért. Nem egyedül
hallottam meg emberséges élet után sóvárgók szavát, amit messze Afri-
kából, Latin-Amerikából vagy Közel-Keletről a rádió és tv hangja el-
hozott hozzám. Tudom, Jézus Krisztus mindeneknek Ura, aki mindenek-
nek szolgálva mindenkinek szolgálni tanít.

Egy gyülekezet vagy keresztyén akkor tölti be a "testben" feladatát, ha
Istentől kapott ajándékainak gazdagságát felebarátai, embertársai javára
hasznosítja. A gyülekezet nem sütkérezhet Isten szeretetének sugárözö-
nében. Az a gyülekezeti közösség, amelyik csak azzal van elfoglalva, hogy
templomát, lelkészlakását tatarozza, intézményes diakénlát folytasson, de
a felebarát, emberiség mindennapi gondjainak megoldásában nem vesz
részt, nem méltó arra, hogy Krisztus testének tagja legyen.

Dr. Nagy István

Krisztusban nincs tehát ...
Gal. 3,28.

Hazánkban megszoktuk már az emberek egyenlőségének tényét és esz-
méjét. Társadalmunk egyik alapelve az emberek teljes egyenlősége és
egyenjogúsága. Törvény tiltja, hogy fajra, nemre, vallásra vagy világ-
nézetre való tekintettel különbséget tegyenek ember és ember között.
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Mindenki egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A szocialista
társadalomban ez természetes. Van a földön ugyan még néhány faji meg-
különböztetést folytató korrnányzat, de hosszabb távon ezt fenntartani
nem lehet. Egyre nehezebben tudják elviselni a világ haladó tömegeinek
rájuk nehezedő erkölcsi nyomását. Az emberek egyenlőségének gondo-
lata ma természetes minden emberségesen gondolkodó ember és ember-
séges társadalom számára.

Pál apostol idejében azonban hallatlan merészség, elképesztő újság volt
az a kijelentés, hogy nemzeti hovatartozásra, világnézetre és társadalmi
osztályhelyzetre való tekintet nélkül minden ember egyenlő. Kétezer év-
vel ezelőtt az emberek egyenlőségéről beszélni - nemzeti hovatarto-
zásukra való tekintet nélkül - korszakalkotó esemény volt. Hiszen a
túlzó nacionalista öntudat miatt a zsidók alábbvalónak tekintették ma-
guknál a görögöket, azok viszont a zsidókról voltak ugyanilyen véle-
ménnyel. A rómaiak minden más népnél különbnek tartották magukat.
Világnézeti okokból is nagyok voltak az ellentétek, ezért Pál kijelentése,
hogy nincs zsidó és görög közötti különbség, mindkét fél részéről elfo-
gadhatatlan volt. A zsidók okoskodó fecsegőknek tartották a görög filozó-
fusokat, a görögök viszont babonás bigottoknak bélyegezték a zsidókat.
Egy rabszolgatartó társadalomban, ahol a rabszolgák semmiféle emberi
joggal nem rendelkeztek és ur knak kényére-kedvére ki voltak szolgál-
tatva és ezt a köztudat teljesen normális rendnek fogadta el, elképesztő
gondolat volt a szolgák és szabadok közötti választófalledöntése.

Honnan vette Pál· apostol ezt a bátorságot, hogy nyilvánosan, szóban
és írásban megszűntnek nyilvánítsa ezt a különbséget? Jézus váltságművé-
nek, életének, kereszthalálának, feltámadásának az egész világot átfogo
és minden embert érintő tényéből. Úgy ismerte meg Krisztust, mint aki
az egész világ Megváltója, aki nem tett különbséget zsidó és görög, szolga
és szabad ember között, hanem egyformán adta oda önmagát váltságul
mindenkiért. Az örök életre jutáshoz mindenkinek szüksége van erre a
krisztusi váltságra. Jézus egyetemes szolgálata egyaránt érint, különbség
nélkül zsidót és görögöt, szolgát és szabadot, fiatalt és öreget, nőt és
férfit. Nincsen semmiféle szempont szerint diszkrimináció Krisztus részé-
ről az emberek között. Pál apostol tehát Jézus Krisztus szolgálatából
mérte le, hogy nincsen különbség ember és ember között, Isten nem tett
különbséget, mindenkit egyaránt a bűnbocsánat ajándékával és az új élet
lehetőségéveI, valamint az üdvösség ígéretével keres.

A Jézus váltságművének mindenkire egyaránt kiterjedő szándéka és
=rvénye csak az egyik oldala annak az egyenlőségnek, amiről Pál apostol
beszél. Azt mondja ~ ennek az egyenlőségnek az alapjaként -. hogy .,a
Krisztusban keresztelkedtetek meg, a Krisztust öltöttétek magatokra".
Más szóval: a Krisztushoz lettetek hasonlóvá. Ahogyan ő nem tett kű-
lönbséget ember és ember között, az őt követők sem válogathatnak az
emberek között. Jézus nemcsak elvileg tekintette egyenlőnek az embere-
ket, hanem a gyakorlatban, az értük végzett szolgálatban juttatta kifeje-
zésre, hogy egyformán szívügye minden ember sorsa, és egész életével
testi-lelki javukat, üdvüket munkálta.

A Krisztusban egyeknek lenni csak egyféleképpen lehet: a krisztusi
szolgálatban, a felebarát iránti felelősségvállalásban és áldozatos szere-
tetben. Egyek vagyunk a közös hitben, amely Krisztusnak értünk végzett
szolgálatán alapul, és ez a hit egymás kölcsönös szolgálatára kötelez.
Ugyanakkor arra is hív a Krisztus-hit, hogy a gyülekezeten, egyházon
kívül is. egységesen. egy szívvel, lélekkel végezzük a szolgálatot a tár-
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sadalom, az egész világ javára. Jézus Krisztus azért töröl el minden kü-
lönbséget és egymástól elválasztó akadályt, hogya szolgálat egységét biz-
tosítsa övéi között, Ha nem a szolgálat lelküle te hatja át a Krisztusban
hivők közösségét, akkor egyszeriben megszűnik a Krisztusban kapott egy-
ség és egyenlőség, és különbségek emelkednek, szakadékok támadnak az
egyház tagjai között. Ez viszont azt eredményezi, hogy hasznavehetet-
lenné válik az egyház a világért végzett szolgálatban. Egységre törekvő,
elválasztó falakat ledönteni akaró, ember és ember közöttí megkülönböz-
tetéseket megszüntetní vágyó, társadalmi egyenlőségen. igazságos gazda-
sági renden, békés politikán alapuló jövőért harcoló emberiség tagjai va-
gyunk. Csak akkor tölthetjük be hűen és felelősséggel az ilyen igazságos
jövőért való elkötelezésünket, ha valóban a szelgátat - és nem az ural-
kodni vágyás, a mindenkinél mindent jobban tudás, a világot lenéző
hivőgőg - lelkületével tekintünk feladatairikra egyházon belül és kívü l.

Baranyai Tamás

Ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az

2. Kor. 5, 17.

KOZMIKUS LÁTOSZÖG. Már az is mást, "többet" lát a világból. aki
veszi a fáradságot és felkapaszkodik egy hegy ormára. A mi karunk-
ban azonban először nyílt lehetősége az emberiségnek arra. hogy ..űrha-
jóstávolságból" - ·messzibbrő1. de "egyben" - lássa földünket. Ez az új
nézőpont még arra is lehetőséget ad, hogy földünk valóságos helyét és
helyzetet a világűrben, valóban kozmi kus összefüggésekben szemlélhes-
sük.

"Krisztusban" ezzel a kozmikus látószöggel nézhetjük az 'leLet s vi-
lágunkat is. Ha csak a hétköznapok közelségében figyeljük ugyanis sze-
mélyes bajaink, gondjaink és szomorúságaink okát, mindig emberekbe
botlunk. Akik kárt okoztak nekünk, vagyelmulasztottak valamit meg-
tenni értünk. Ha a történelem sodrában népek, fajok, társadalmi osztályok
tragédiait vizsgáljuk, mindig megtaláljuk a világosan kitapintható gaz-
dasági, társadalmi okokat. Ha pedig - a néhány évtized határa közé
zárt élet végét - a halált kutat juk, megfordíthatatlannak tűnő élettani
folyamatok okára bukkanunk ... Kr isztusban" kiviláglik, hogy mind e mö-
gött a bűn rontja meg az emberi életet. Ez formál a barátból ellenséget.
A bűn miatt van háború s kizsákmányolás és a bűn zsoldja a halál. Is-
tennek a golgotai kereszten hozott ítélete ugyanis Jézus halálában. a bűn
ítéletét hirdeti. De Krisztus halála nemcsak ítélet, hanem kegyelem IS.
A feltámadás diadala a bizonyság r á, hogy Isten Jézus Krisztusban. a bűn
és a halál legyőzésével. "újat" kezdett ebben a világban. S ezzel ..Krisz-
tusban" valóban kozm ikus távlatai nyílnak meg az Isten hozzánk való
szeretetének.

ÚJ TEREMTÉS REMÉNYSÉGE. "Új" ez a reménység, amelyik "Krisz-
tusban" hatalmába veszi az embert, mi n t ahogy mi nden újszülött gyer-
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mek az élet friss, "megunhatatlan" csodája. "Új", mert magában hor-
dozza az eljövendő üdvösség ígéretét, mint annak "bemutatásra", "meg-
hívásra" szánt élő hajtása. De ;,teremtés" is - és nem a bűn miatt ösz-
szekuszált életünk foltozgatása -, amit Isten Krisztusban tett értünk.
Mert ahogy Atyánk teremtő szava életet adott a holt anyagnak, most
az evangelium szava teremti bennünk az új életet s Igéri az egész Min-
denség újjáteremtését is.

Akik együtt élünk a földön, teherré egymás számára mindig bűneink
miatt válunk. S az emiatti sok jaj közönyössé s az ismétlődő kétségbe-
esés fásulttá formál minket. Reménytelenné szürkülne az élet, ha a csa-
ládban vagy a munkahelyünkön mindig csak a bűn rontását látnánk s
örökösen panasszal traktálnánk egymást. Amikor minket Isten Jézus
Krisztus által élő hitre s akaratának való engedelmességre hívott el, új
reménység szolgálatát bízta ránk. Küld, hogy újjászületett életünk sza-
vai, de tettei is hirdessék: Isten megszabadít a bűntől, iszákosságtól, ön-
zéstől, embertelenségből és felelőtlenségből. S minden alkalom - ahol
megélhetjük Isten életadó szeretetének a legkisebb mozdulatát is - jelzi:
Isten országa már ma is valósul s nem csak messzi ígéret. Nemhiába
imádkozunk így: "Jöjjön el a te országod." Minden szolgálatunk azért -
amit hazánk s világunk békességéért, az egész emberiség jövőjéért vég-
zünk - nagyszerű bátorítást kap ebből a sajátos hitünkből: Isten sze-
retete életmentő erő ebben a világban. S ez a szeretet épít bele már most,
eljövendő, örökkévaló országába is. Természetesen ennek a "beépülésnek"
minden keresztyén ember életében vannak előzményei. Elég, ha a keresz-
tyén család és gyülekezet életformáló szelgálatára gondolunk. Mégis az
evangélium által a Szentlélek "teremti" bennünk a hitet és szeretetet.
Ezért a "Krisztusban" megtalált új élet mindig is Isten ingyen való aján-
déka, a Teremtő Isten csodája marad számunkra. S bár Isten szeréte-
tének számtalan "nyomával" találkozhatunk világunkban is, a sok jel kö-
zül a történelemnek csak arra a mozgására utaljunk most, amely a né-
peket az elnyomásból szabadságra, az egyéni haszon hajszolásából a kö-
zösségi élet felé vezeti. A Mindenség újjáteremtését Isten a világnak is
ajándékul adja: a Krisztus érkezés ével.

NAGYSZERŰ KONZEKVENCIAK. Ha Krisztusban való hitünk ilyen
csodálatos reménységet hordoz, annak feltétlenül "gyümölcsérlelő áldássá"
kell válnia mai gyülekezeti és személyes keresztyén életünk számára.
Az első - s talán a legfontosabb -, hogy Krisztus szolgálatát mindig
egységben lássam világunk szolgálatával. Mert csak akkor vagyunk
,.Krisztusban", ha a bűn elleni harcunkban sohasem tévesztjük szem elől:
Jézus legyőzte a bűnt, de életét adta a világért! Nem jelentéktelenebb
gyümölcs a következő sem. "Krisztusban", a megváltás kozmikus látó-
szögéből nézhetem a legkisebb gyülekezet, sőt az egyes ember életét és
szolgálatát is. Lehet szelgálatunk csepp a tengerben, de az sohasem je-
lentéktelen sem Isten, sem világunk számára. Szabad hinnünk, hogy a
legkisebb - "csipetnyi só" - szelgálatunk is fontos, és "nem hiábavaló
az Úrban". S még csak egyet említek: a keresztyén ember - Krisztus-
ban indokolt optimizmusával - lehet békétlen, ideges, nyugtalan em-
bertársaink s gondokkal küszködő világunk életének felelős hordozója -
a Krisztus-szolgálat alázatával satestvérré válás emberségével.

Csizmazia Sándor



Ahogy Isten is megbocsátott
nektek Krisztusban

Ef. 4, 32.

A kere ztyén ember számára soha el nem feledhető tény, hogy Isten
megbocsátott neki a Krisztusban. Az egyház, a gyülekezet életéből kitö-
rölhetetlen valóság ez, amely alapvetően meghatározza életét és maga-
tartását. Nem egyszerűen irányjelzés, amelyhez igazítanunk kell magun-
kat, amely mutatja, merre vezet a helyes út, mint a mondabeli hőst ve-
zette visszafelé a labirintus útvesztőiben a bemenetelekor általa kihúzott
fonal, hanem hatalmas indító erő. Visszavonhatatlanul egy irányba in-
dít el. Abba az irányba, ahogyan Isten Krisztusban velünk cselekedett.
Az űrhajókat hordozó rakéták katapultastartjához hasonlíthatnám talán,
amely az űrhajót és hordozórakétáját kirepíti a földről. Legyőzi annak
vonzóerejét és áttöri annak zárt légkörét. Így indít el Isten bocsánata
Krisztusban saját magunk önös zárt világának légkörét áttörve az em-
bertárs felé. És amint a földet elhagyó űrhajó távlata egyre nő, perspek-
tívájába az egész föld belefér, úgy fér bele a keresztyén ember, a gyüle-
kezet látókörébe a családtagon, a közvetlen munkatárson, szomszédon
vagy ismerősön túl a nagyobb közösség, községünk vagy városunk, ha-
zánk, népünk és az egész világ. Isten velünk jóságosan, kegyelmesen cse-
lekedett a Krisztusban, ez azonos irány ú cselekvésre indít minket is.

"Isten megbocsátott nektek a Krisztusban" - mondja az apostol. Ajkán
ebben az összefüggésben úgy tündöklik ennek a mély értelmű kifejezés-
nek a fénye, mint éjszakai neonfeliratok több színben villogó mondatai.
Így villódzik ez itt hármas színben és árnyalatban. "Krisztusban." Ennek
a kifejezésnek első színe az Ö váltságára mutat. Érte közbenjáró szolgá-
latáért, engesztelő áldozatáért adatik számunkra a bocsánat. Öt küldte
Isten, hogy a törvény ítéletet követelő szigorának eleget téve elszen-
vedje bűneink büntetését, s ezáltal a bűnös bocsánatot nyerjen. Isten
csodálatos, kezdettől elhatározott kegyelmes üdvakarata benne öltött tes-
tet és vált valóságga. Benne mutatkozott megbocsátó Istennek. Így vil-
lan előttünk ismét új árnyalatban ez a szó: Krisztusban. Atyai szívét
benne mutatta meg igazán. Ezt csak Krisztus által ismerhetjük meg. "Aki
engem lát, látja az Atyát" - mondta Ö. (János 14, 9.) Az Atyával való
teljes egysége az Ö istenségének titka. Az Örök Isten mint Megválto Fiú
hajolt kegyelmes bocsánatával az emberhez. Ez a teljes életközösség
azonban nemcsak az Atyával - s ez már a harmadik felvillanó színe en-
nek a kifejezésnek -, hanem a gyülekezettel is fennáll. Az egyház és
tagjai Vele vannak teljes életközösségben. Az az Ö teste, mi pedig tagjai
vagyunk. Testének. tagjaiként élünk benne az isteni bocsánat kegyelmes
életáramlásában. Keresztségünk által kapcsoltattunk be ebbe, s nyilván-
való teljességre az úrvacsora szentségében jut életünkben, ahol a Krisztus-
sal való eggyé létel titka kézzelfogható valóságga válik.

A benne nyert bocsánatnak három jellemző vonása van.
Isten bocsánata előfeltétel nélküli. Kegyelmi cselekedet. Az apostol

olyan kifejezést használ itt a megbocsátásra, amelybe félreérthetetlenül
belecseng, benne van az, amit magyarul kegyelemnek fordítunk és ne-
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vezünk. Bocsánata ezért minden előfeltétel nélkül való, hiszen a kegye-
lem lényege éppen az, hogy ezek híján lehet csak gyakorolni. így gyako-
rolja Isten is bocsánatát. Nem az arra érdemeseknek vagy méltóknak bo-
csátott Ő meg Krisztusban, hanem éppen az érdem nélkülieknek és mél-
tatlanoknak. Ez határozza meg az egyház, a keresztyén ember cselekvé-
sének, magatartásának irányát is. Nem előfeltételeket szab, hanem kőzös-
ségi viszonyában és életében az attól mentes megbocsátás alapján áll.
Nem bűnöket palástol el rejtegetve, még kevésbé veszi semmibe és en-
gedi szabadjára a mások vagy a közösség ellen vétkezők tetteit, de az ő
ellene vétkezők felé mindíg a feltétel nélküli szabad megbocsátás maga-
tartásával fordul.

Isten bocsánata valóságos elengedése vétkes tartozásunknak. Urunk az
adós szolgáról szóló példázatban (Máté 18, 23-35.) határozottan mondja:
"Ura elengedte az adósságot." Nem időt adott a kifizetésre, nem módot,
hogy helyesbíthesse eddigi cselekedeteit, hanem valóban keresztülhúzta
száinláján a tartozik rovatot. Törölte azt. Isten bocsánatának éppen az a
nagyszerűsége, hogy töröltettek bűneink. Tiszta lappal indulhatunk előtte
újra. Naponként, az Ő naponként megbocsátó irgalmasságából. Milyen
csodálatos dolog is ez! De ugyanilyen csodálatos dolog, hogy ezt mi is
így gyakorolhat juk. Tiszta lappal indulhatnak előttünk azok, akik ve-
lünk szemben követtek el valamit. Akik hibáztak, vagy éppen nem tet-
ték meg azt, amit kellett volna. Nincs köztünk az elintézetlen, kiegyen-
lítetlen ügyek nyomasztó, fojtó légköre. Vagy viszájára fordítva a kér-
dést, ha ilyen légkör vesz körül bennünket, nem az-e az oka, hogy bo-
csánatunk nem valóságos törlése az ellenünk elkövetett vétkek rovatá-
nak? Pedig mi is ugyanezt igényeljük a saját számunkra embertársaink-
tól, mint a helyes viszony és légkör' megteremtésének lehetőségét és
alapját.

Isten bocsánata cselekvő jóakarat. Ő nemcsak eltörli feltétel nélküli
kegyelméből bűneink tartozását, hanem kegyelmének áldásaiban jóaka-
rönknak mutatkozik. Az apostol által használt kifejezés ezt is jelenti.
Ajándékaiban, adományaiban kézzelfogható valóságga válik, hogy megbo-
csátott. Haragja és ítélete helyett áldását élvezzük. Ez az Ő atyai ma-
gatartása és cselekvése az, amelyet Jézus a Hegyibeszédben tanítványai-
nak is útként jelöl meg. (Máté 5, 45.) Ez a cselekvő jóakarat indította
Urunkat szelgálatra. Ez készteti az övéit, az egyházat is személyváloga-
tás nélküli szelgálatra. Ahol már nem kérdés többé, hogy ki nek és mi-
lyen módon, hanem míndenkinek minden módon. Ahol kitágul a látó-
határ a családtagori és a keresztyén testvéren túl az egész emberiség
felé, hogy benne helyet kap minden rászoruló: éhező vagy. kenyérgond-
dal küszködő, jogfosztott vagy hazátlan menekült, elemi katasztrófától
vagy háború értelmetlen pusztításától, betegségtől, magányosságtói vagy
más Ínségtől szenvedő. Hogy a rajtuk való segítés hathatósabb legyen
a kegyes alamizsnálkodás pillanatnyilag talán szépnek tűnő, de a lénye-
get meg nem oldó cselekedeténél.

így indít Isten megbocsátása Krisztusban arra, hogy Vele, mint gyer-
mekei, azonos irányban cselekedjünk, hozzá hasonló legyen magatartá-
sunk.

Bánfi Béla
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Krisztus Jézusban
jócselekedetekre teremtett

Ef. 2, 10.

Személynevet helyhatározó raggal ellátni - szokatlanul hangzik fü-
lünknek. A "Krisztus Jézusban" megjelölés azonban olyan tartalmi mély-
ségeket tár fel előttünk, hogy érdemes megbirkóznunk a tömörségével,
Mint ez évi naptárunk többi írásmagyarázati cikke is mutatja, Pál apos-
tol nyelvi és teológiai alkotása ez a formula. Ö gazdagította meg vele az
Újszövetséget és Isten igéjéri át azóta is az egész keresztyénséget. Külö-
nösen is a lutheri reformációban újult meg az eredeti páli fogalom, és
kapott el nem halványodó hangsúlyt a keresztyén gondolkodásban.

Felületes bibliaolvasó vagy igehallgató azt vélheti, hogy a "Krisztus-
ban" megjelölés csak amolyan odabiggyesztesként szerepel a bibliai és
egyházi nyelvhasználatban. Valójában újra meg újra figyelmeztet a kör
középpontjára: Isten minden tette Krisztus által ment végbe, hitünk és
keresztyén reménységünk minden porcikájá szorosan Krisztushoz kap-
csolódik.

Az isteni eseményeknek ez a Krisztushoz való kötődése megmutatko-
zik "objektív" és "szubjektív" oldalról egyaránt. Az egész Újszövetség
tanúsága szerint Isten teremtő, gondviselő, üdvözítő munkájának esz-
köze: Jézus Krisztus. Mennyei mivoltában, örök istenségében csakúgy,
mint földi élettörténetében. A Szentháromság titkába nem tudunk be-
hatolni, de Krisztus részvétele Isten minden működésében ismételten
visszatérő újszövetségi vallomás.

Személyi oldalról ugyanez a megjelölés - "Krisztusban" - a keresz-
tyén hit és élet megvalósulásának Jézus Krisztushoz való állandó kap-
csolódására utal. Hinni, Isten szeretetét továbbadni, az örök élet remény-
ségét vallani a Jézus Krisztussal való belső közösségben lehet. Ahogyan
Isten nem dolgozik Jézus Krisztus megkerülésével, mindig csak általa,
a mi emberi életünkben is Krisztus az, akinek kezéből állandóan átve-
hetjük Isten ajándékait, áldását, erejét, tanácsát, bocsánatát és a jóra
való késztetéset.

A cikkünk címében olvasott ige vonatkozásában mindez azt jelenti,
hogy Jézus földi életével, tanításával, tetteivel, szenvedésével, halálával,
a feltámadt Krisztus e földön tovább dolgozó erejével az Isten biztatást
és lehetőséget teremtett a jó cselekvésére. Hiszen meg vannak bocsátva
a bűneink! Hiszen világít Jézus példája, áldozatos emberszeretete! Hi-
szen nem vagyunk magunkra hagyottan kiszolgáltatva az önzésünknek,
mert Krisztus irántunk való szeretete belesugárzódtk az életünkbe! Hi-
szen az örök élet távlata érdemessé tesz minden erőfeszítést a jóra!

Ennek a késztetésnek engedni és ezt a lehetőséget felhasználni - te-
hát keresztyén értelemben a jó cselekvésének objektív feltételévei élni
- ismét "Krisztusban" történik az egyén oldaláról. Nem bábuként van
a hivő ember Isten által a jó cselekvésére megalkotva a nagy Krisztus-
eseményekrévén. Az így megteremtett lehetőséghez az élő Krisztustól na-
ponta indíttatást vevő lelkület és életgyakorlat kell. A Krisztussal való
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reális közösség nyomán tudunk valamit megvalósítani mindabból a jó-
ból, amelyre Isten Jézus életével, halálával, feltámadásával erőt adott és
felkészített bennünket.

Így válik egyszerre a hit látványává és a cselekvés feladatává Jézus
Krisztus, teljes mivoltában, egész történetével és mai láthatatlan valósá-
gával. A sorrend mindig ez marad: kegyelem és jótett. Sajó cselekede-
tekben is döntő a kegyelem munkája. Kiderült, hogy jótetteinket is Is-
tennek köszönhetjük: ő munkálta azokat a Krisztushoz fűződö törté-
nésben a lehetőség megteremtésével, és ugyancsak "Krisztusban", a vele
való közösségben a megvalósitás ajándékozásával. Közben persze moz-
gósítja egész emberi valónkat, érzéseinket, gondolatainkat, akarásunkat
a végrehajtásban.

Megérkeztünk hát az elénk került ige világos értelméhez: Isten a Jé-
zus Krisztusban való hittel olyanná formált bennünket, hogy tehetjük
és tegyük a jót, s akarja, hogy ezt a lehetőséget ki is használjuk.

De mi tulajdonképpen a "jó"? Pál apostolnak egy ritkábban figye-
lembe vett mondata fejezi ki éles körvonallal, az egész Szentírással egy-
behangzóan: "mindenkor a jóra igyekezzetek egymás iránt és mindenki
iránt". (1. Thessz. 5, 15.) A jó nem elvont fogalom, nem önmagában lé-
tező erkölcsi norma, valamilyen isteni magasugrómérce. A jó: ami a má-
sik ember javára szolgál. A jó cselekedet tehát semmi egyéb, mint a
szeretet gyakorlása.

A szeretet sem kortól és helyzettől független eszme, hanem bele van
ágyazva a mi mindenkori emberi létünkbe: élethelyzetünkbe, közösségí
kapcsolatainkba, a ker égető kérdései és feladatai közé, Pál apostoltól
mást kívánt a szeretet, mint Luthertól, s tőle ismét mást, mint a XX.
század emberétől. Alapjában mégis ugyanazt, csak más-más megvalósu-
lási formában: az emberek javának munkálását.

Ott várnak a jótettek mindenkire adott személyi, családi, hivatásbeli,
társadalmi és történelmi körülményei között. Jézus Krisztusban való hi-
tünk által Isten azt a nagy lehetőséget és szép biztatást adja nekünk,
hogy tegyük a mi élethelyzetünkben és korunk kihívásában, amit a kö-
rülmények kívánnak a szeretet teljesítésére, mások javára.

Veöreös Imre

Akik Krisztusban hunytak el
1. Kor. 15, 18.

"Csak a halál biztos" - mondja a lap os, hétköznapi bölcsesség. Mégis
bölcseleti rendszereket építettek rá. E tekintetben nem kivétel a múlt év-
ben (1976. máj.) 87 éves korában elhunyt neves német filozófus -
Martin Heidegger - sem. Teológusnak indult, majd a marburgi és frei-
burgi egyetem filozófiai professzora lett. Bölcseletét kedvelt kulcssza-
váról egzisztenciális filozófiának nevezik (Existenz - létezés). Sűrűn hasz-
nált fogalmai: a semmi, a szorongás, az aggódás, az unalom. Témává vál-
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tak a szépirodalomban. Szerinte az embernek fel kell ismernie halandó-
ságát, hogy felfoghassa a lét értelmét. A halál felől közelít az élethez.
Az emberi élet "semmibe dobott" lét. Ez a kifejezése különösen francia
írók, az ún. "egzisztencialisták" képzeletét ragadta meg. Úgy kezdték be-
mutatni az emberi életet, mint szemétládába dobott szemetet. Az egyik
egzisztencialista színdarab két szereplője két kukában kuporogva felesel-
get egymásnak a darab elejétől a végéig.

Heidegger nem csak írókra, teológusokra is hatott (a protestáns Bul t-
mannra és a katolikus Rahnerra). Most mégis inkább szépirodalmi hatása
miatt foglalkozunk vele és azért, hogy az általa oly sok szenvedéllyel
említett "semmi" helyett Pál apostolnak arra a kedvelt kifejezésére irá-
nyítsuk a naptár olvasóinak figyelmét, amely ennek a sorozatnak a cím-
felirata: Krisztusban. Közelebbről arra a kérdésre keresünk feleletet, hogy
kikre gondolt az apostol, amikor a feltámadáshitben bizonytalankodó
korinthusi keresztyének előtt a Krisztusban elhunytakra hivatkozott. Mit
jelent egyáltalán elhunyni a Krisztus ban?

Valami másról van itt szó, mint Heideggernél. Az apostol is a halál
felől közelít az élethez, de egy egészen sajátos halál, a kereszthalál, Jézus
Krisztus felől. Az ember nincs elhajítva. Az ember nem szemét. El van
rejtve élete Krisztussal együtt az Istenben. (Kol. 3, 3.) Távol áll tőle
Heidegger vagy az egzisztencialisták "heroikus pesszimizmusa". Nincs
szükség hősködésre. Nincs arról szó, hogy összeszorított foggal, kilátásta-
lanul, de mégis vállaljuk a "lehetetlen létet". Inkább arról van szó, hogy
minket, lehetetlen embereket, Isten minden képzeletünket meghaladó,
meg nem érdemelt szeretete vállalt a Jézus Krisztusban. "Imádom azt
a nagy szerelmet, Jézusban, mely felém hajolt" - ez nem tragikus hang.
De az sem, hogy "A keresztfához megyek". Sőt még az sem, hogy "Bűnö-
sök hozzád kiáltunk a mélységből nagy Isten". Ezzel kezdődik ugyanis az
ember tragédiájának vége.

Vége a tragédiának. Vége a tragikus életérzésnek, mert a keresztre
feszítettet feltámasztotta Isten. Vele, benne engem szabadított ki bűneim
béklyóiból, engem ragadott ki a halál torkából, engem emel szívéig a
"semmiből", a hiábavalóságból, a kárhozatból. Jézus Krisztusban Istennel
találkozorn, aki vállalt!

Nagyszerű! - mondhatná valaki némi gúnnyal. Most már tehát nem
kell nekem vállalnom semmit. Vigyázat! Valóban nem kell vállalnom,
amit eddig önhitten vagy kétségbeesetten vállalni akartam - a lehetet-
lent. Vállalni kell, vagy inkább vállalni fogom, mert vállalni tudom, ami'
elől eddig megpróbáltam kitérni - a lehetségest. Vállalom én is, hogy
Isten gyermeke vagyok, akit ő megtartani és nem elveszteni akar. Vál-
lalom az Istennek hűségesen szolgáló életvitelt. Vállalom. mert tudom,
hogy nem kíván tőlem lehetetlent. Parancsolatai nem nehezek!

A megfeszített és élő Jézus Krisztusban nemcsak Istennel találkozunk,
hanem emberekkel is. Közöttük olyanokkal is, mint akikre a korinthusi
keresztyének figyelmét felhív ta Pál: "akik Krisztusban hunytak el".
(1. Kor. 15, 18.) Akik - más fordítás szerint - elaludtak. Kik ezek? -
Nem kell- mindjárt a mártírokra gondolni. Egészen egyszerű keresztyének
is vannak köztük. Meghaltak, mert megöregedtek, vagy megbetegedtek,
vagy baleset érte őket. De hitben haltak meg, a Krisztusban.

Mit vállaltak ezek és mit nem kellett vállalniuk? Nem kellett vállal-
niuk a halált, a bűn zsoldját, a végső ellenség legyőzését. Ezt Isten vál-
lalta magára a Jézus Krisztusban. Ez a vállalás már mögöttük van. Meg-
történt. Elvégeztetett a kereszten. Mit vállaltak? Vállalták, hogy megje-
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lennek Isten színe előtt. Vállalták, hogy hazatérnek. Vállalták, mindent
megelőzően, a földi életet szépségével, kornolyságával és végével együtt.

Vállalták, mert a halál kemény tényével szemben egy még keményebb
tény, a feltámadás fényében élték életüket. Vállalták, mert nem vállalták
azt a korinthusi keresztyének körében is elharapózott lapos, hétköznapi
bölcsességet, amely szerint egy a biztos, a halál. Ezért tudták úgy lehunyni
szemüket mint a kisgyermekek, akik lefekvés előtti imádságukban nem-
csak azt mondják el: "becsukódik már a szemem", de azt is, hogy "a
tiéd nyitva Atyám". Az egyik talán "ágyban párnák közt", a másik talán
"a harc mezején", de mindegyik nyugodtan nézett a halál szemébe, mert
csak azt kellett belőle elvállalnia, ami természetes, ami nem lehetetlen,
a földi élet elmúlását.

Milyen különös, hogy hivő testvérei nem úgy emlékeztek vissza az első
keresztyén mártírra, István vértanúra, mint valami halálmegvető hit-
hősre. Nem dramatizáltak szörnyű halálának módját. Másra tették a hang-
súlyt. "Elaludt" - ilyen békességes, szinte a körülményekhez nem illő
szelíd szóval jelezték utolsó óráját.

Ma számunkra mindez azt jelenti, hogy Krisztusban nemcsak élni, ha-
nem meghalni is lehet. Azt is jelenti továbbá, hogy Krisztusban a halot-
tak hozzátartozóink maradnak, emléküket hűségesen és józanul őrizzük.
Végül, hogy természetessé, "Csendes elalvássá nem a meghalás módja (fáj-
dalomrnentesség, öntudat kikapcsolódása) teszi szeretteink és a magunk
halálát, hanem Jézus közelsége. O annyira közel jön hozzánk, hogy benne
lehetünk még a végső órán is. Ha számunkra ő az élet, ha reményünk
belé vetjük, akkor szabad énekelnünk, de akkor kell is énekelnünk: "a
halál csak álom". Nélküle azt állítani, hogy "a halál csak álom", éppoly
lapos hétköznapi bölcsesség, mint a már emIített másik.

Végezetül egy elgondolkoztató Bonhoeffer-idézet. Ezt írta híres börtön-
naplójában : "A meghalás megkönnyítése fontosabb lett ma számunkra
a halál legyőzésértél. Szókra tész úrrá lett a meghalás felett, Krisztus a
halál felett. A meghalás megkönnyítése emberi lehetőség. A halál legyő-
zése a feltámadás."

Benczúr László

Krisztusban
mindnyájan életre kelünk

1. Kor. 15, 22.

A ma embere érdeklődésének középpontjában a jövendő áll. Korunk
jelentős társadalmi átalakulása, a tudomány rohamos fejlődése, elindulás
a világűr meghódítása felé - a jövő nagy lehetőségeit rejti magában.
Nem a kíváncsiság fordítja tekintetünket a holnap felé. Felkészülünk a
várható eseményekre. Tervezzük a jövőt. Formálni, alakítani akarjuk az
életet. Minden az emberért történik! Az élet megbecsülése mozgató erővé
lett közöttünk. Ennek egyik oka az, hogy nemzedékünk két világháború
borzaimát élte áto Naponta érkeznek hírek arról, hogy a világ legkü-
lönbözőbb részén milyen nagy aratást végzett megint a halál.
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Az élet olyan, mint felkészülés a tervezett nagy utazásra. Éltet a re-
mény, hogy tervünk valóra válik. De az évek futása során oly sok min-
den jön közbe, ami gátolja előbbre jutásunkat. Igent mondunk az életre.
De betegség, váratlan fordulat, előnkbe sodródó nehézségek, idegeinket
próbára tevő feszültségek, erőtlenség vagy fáradtság oly sokszor jelzi,
hogy a lélek kész, de a test erőtelen.

A Szentírás hirdeti, hogy az élet, amelyet az ember sok kudarc és
csalódás ellenére is míndig új lendülettel keres, olyan ajándék, amely-
ben Isten szeretetét tárja fel előttünk. Jézus irántunk való szeretetéből
életét adta halálba, hogy örök élettel ajándékozhasson meg bennünket.
Feltámadásával utat nyitott számunkra a végtelen jövendő felé.

Krisztus sorsközösséget, életközösséget vállalt velünk. Ezért szólha tunk
így: "Krisztusban" alakul az életünk, formálódik a jövendőnk. Az Isten
készítette örök élet vár ránk.

A húsvéti esemény ad alapot számunkra az utolsó napon történő fel-
támadás várására. A testi, fizikai halál a Krisztussal való egységünket
nem szakítja meg. A feltámadás Krisztus életre keltő műve lesz. A mu-
landóság világából az Istennel együtt folytatott élet lelki és örök birodal-
mába kerülünk. Új élet ajándékában részesülünk. A földi élet minden
fogyatéko sságát felváltja a tökéletesség. Örök, zavartalan kapcsolat ala-
kul ki Istennel, az élet forrásával, Jézus Krisztussal, az üdvösség meg-
szerzőj ével és valamennyi örök életre jutotta!.

Jézus példázataiban menyegzőhöz hasonlította a mennyország örömét.
Szavával kifejezte azt, hogy az örök élet közösségben megvalósuló öröm.
Ennek forrása a szeretet feltartóztathatatlan áradása. Isten egészen kitá-
rulkozik teremtményei előtt. Megszabadulva életünk gyengeségeitől, múl-
tunk sokszor fájdalmas emlékeitől rá merünk tekinteni Istenre, aki oly
sokat tett a világért, mindnyájunkért.

Az ember üdvössége a világ teljességre jutásával van összekapcsolva
a Szentírásban. A Mindenség útban van Isten megválto munkájának be-
fejezése felé. Az emberiség élete olyan történet, amely a Teremtő Isten-
től indul el és az örök élethez vezet. A Mindenség Urának nem közöm-
bős az, ami a földön történik. Hiszen Fiát adta a Világért. Fontos számára,
hogy az emberiség földi élete merre tart. Akitől való a kezdet, az a bol-
dog befejezésen is munkálkodik.

Krisztus azon fáradozott, hogya világban a győlölet helyett a szeretet
uralkodjék. Feltámadásával azt hirdette, hogy a szeretet erősebb, mint a
gyúlölet, a halál. Krisztus a világot is részesíti a megváltás ajándéká-
ban. A természet megszabadul a mulandóság kötöttségeiből. A világ osz-
tozik Isten gyermekei szabadságában.

János apostol.levelében ezt írta: "Mi tudjuk, hogy átmentünk a halál-
ból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti testvérét, az
a halálban van." Az egykor mindeneket új életre keltő Krisztus ma a
segítségre szoruló, a szeretetünket igénylő emberekben van jelen. Dag
Hammarskjöld, az ENSZ egykori főtitkára talán közeledő váratlan halá-
lát érezve tette fel a kérdést: "Még néhány esztendő és azután? Az élet-
nek az adja meg az értékét, hogy mennyiben éltünk másokért. Az olyan
élet, amelyből nem háramlik jó a többiekre, rosszabb, mint a halá!. Szol-
gálj tehát mindenkinek. S gondold meg, mily sok az, amit ajándékba kap-
tál s mily kevés az, amit te »áldozol«."

Az élet társadalmi, gazdasági, kulturális előmozdítása is benne van a
szeretet parancsában, nemcsak az egyéni segítségnyújtás. Krisztus követői

39



miközben az örök életre készülnek, nem feledkeznek meg az evilági jövő
építéséről sem. Együtt menetelnek a világgal a jövő felé.

Krisztus életre keltő munkája már elkezdődött az életünkben. Luther
ezt írta: "A Keresztség a bűn üdvösséges halála és Isten kegyelmében
való feltámadás. A bűn halála ebben az életben nem teljes. Akkor vá-
lik teljessé, mikor az ember testileg is meghal. A lelki keresztség, a bűn
meg öldöklése élethosszig tart, s csakis a halálban válik teljessé. Ekkor
merül bele az ember igazán a keresztségbe. A keresztyén ember élete te-
hát boldog haldoklás, keresztségtől mind a sírig. Mert Isten újjá akarja
teremteni az ítéletnapra."

Új életre ébredésünk, a mindeneket megújító feltámadás akkor követ-
kezik be, amikor a megdicsőült Krisztus ígérete szerint újból megjelenik
közöttünk. Isten megváltott népe sóvárogva várja ezt. Igy könyörög: "Jöjj,
Uram Jézus!" A Feltámadott így felel: "Bizony, hamar eljövök." Ámen.
(Jel. 22, 20.)

Ferenczy Zoltán

6

A debreceni templom oltára
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A Teológiai Akadémia huszonöt éves jubileuma

A Teológiai Akadémia tanári kara - dr. Fabiny Tibor dékán megnyitója

D. Káldy Zoltán püspök-elnők átadja a jubileumi ajándékot
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Vendégek a jubileumi ünnepségen: Palotay Sándor, .a Szabadegyházak
Tanácsa elnöke, dr. Berki Feriz, az Ortodox Egyház esperes-adminiszt-
rátora, dr. Tóth Károly, a KBK főtitkára, dr. Bakos Lajos és Szamosközi

István református püspök (balról jobbra)

Az új tiszteletbeli doktorok és a Teológiai Akadémia hallgatói
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Dr. Prőhle Károly
ünnepi előadást tart

Dr. Fabiny Tibor dékán tiszteletbeli doktorrá avatja dr. Glen Garfield
Williams főtitkárt és dr. Carl-Johan Hellberg igazgatót
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Dr. Aranyos Zoltán, az Ökumenikus Tanács titkára, D. dr. GIen Garfield
Williams főtitkár, dr. Fabiny Tiborné, Kovách Attila reformát.us zsinati

tanácsos

D. dr. OttIylt Ernő püspök, dr. Fabiny Tibor dékán,
dr. Groó Gyula teológiai akadémiai tanár (balról jobbra)
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ÉVFORDULÓK
Négyszáz éves könyvek

Éppen négyszáz évvel ezelőtt lendült nagyot a hazai könyvnyomdászat.
A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötete az 1575. évre tíz, 1576-ra
hat nyomtatványt jegyez. A szám 1577-ben huszonhatra ugrik. A négy-
száz éves könyvek közül ezúttal négyre figyeljünk. Egyenként is megér-
demlik. Együtt még többet mondanak, kivált nekünk, mai embereknek.
A szellemi élet négy irányát jelzik a reformáció évszázadában. E korsza-
kot helyesen nevezzük így, mert a reformáció szó alá foglalhat juk a
különböző törekvéseket, amelyek az újulást, rnegújulást, reformálást akar-
ták munkálni, még ha némelyikük szembefordult is a többiekkel.

Telegdi Miklós prédikációskötete a római katolikus jellegű reform-
irányt képviseli. Telegdi e könyvben az esztergomi egyház prépost jának
irta magát, amúgy pedig a törökök miatt Nagyszombatban működött. Há-
romkötetes beszédsorozataival az volt a célja, hogy az egész egyházi
évre, minden vasárnapra és ünnepre prédikációt adjon a római katolikus
papok kezébe, azok ellenében és leküzdésére, akik szerinte hamisan pré-
dikálnak. Nem az volt az újság, hogy T'elegdi postillái a nép előtt rnon-
dandó beszédekhez adtak mintát, hanem az, hogy bibliamagyarázatot kí-
vánt nyújtani, bőséges hivatkozással a Bibliára. Azt munkálta, hogy az
egyszerű falusi plébánosok is tudjanak okosan prédikálni a híveiknek.
Ne csak a prédikálásra külön..,alkalmazott papok, ne csak a vándorló ba-
rátok prédikáljanak! Feltűnő Telegdi beszédeiben az evangéliuru emle-
getése. Mintha a templombeli hívek ugyanazt az evangéliumot kapnak,
sőt igazabban. mint az evangélikus és református prédikációkból ! Való-
jában nagyon is éles azok megítélése. Tanulságos arra ügyelnünk, hogy
Telegdí postilláinak az idején a Trentói Zsinat után vagyunk. Olyasféle
szakasz volt az a keresztyén egyház történetében, mint amilyenben most
vagyunk a Második Vatikáni Zsinat után. A római katolikus keresztyén-
ségben az egyik oldalon az evangélium ügyének hangoztatása, a másikon
marad a ha talmi igény: csak Róma engedélyével szabad reformálni.

Már egészen más törekvést jelez Huszár Dávid könyve. A reformáció
irányai közül azt képviseli, amelyet a földrajzi és történelmi tájékozó-
dás kedvéért a helvét szóval szoktak jelölni, de amelyet pontosabban
svájci-délnémetnek kell mondanunk. Ennek az iránynak a folytatói re-
formátusoknak nevezik magukat. Huszár Dávid könyve egyszerre segítette
a templomi és iskolai tanítást. Sőt az olvasója a második részben "mind-
járt" "imádkozó könyvet" is kapott a kezébe. Sem a könyv círnéből, sem
az evangélikus Nádasdy Ferenchez és feleségéhez intézett ajánlásból nem
derül ki. hogy az első része a Heidelbergi Káté, tehát az egyik református
hitvallást irat, a magyar reformátusok máig használt és igen becsült
oktatókönyve. Egy negyed évszázaddal korábban, 1550-ben Luther Már-
ton Kis Kátéjának első magyar fordítása szintén a reformátor neve nélkül
jelent meg Kolozsvárott. Az 1577-ben kiadott káté heidelbergi eredetéről
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szólnunk nagyon hasznos a magyar református egyház kialakulásának az
ismeretéhez. 1613-ban a pozsonyi országgyűlésen a katolikusok a kíván-
ságaik előterjesztésekor felemlegették, hogy a protestánsok azokat a pap-
jaikat tartják a legügyesebbeknek, akik Wittenbergből vagy Heidelberg-
ből jöttek. Wittenberg mellett nem Svájcra, hanem Pfalzra, egy délné-
met fejedelemségre mutattak. Valóban, a magyar református keresztyén-
ségre meghatározó hatással volt - más befolyások mellett - a Heidel-
bergi Káté. Ez félreismerhetetlenül és bárminő áltatás nélkül adta a "re-
formátus" tanítást, de úgy, hogy nem bírálta, nem bántotta az evangé-
likust. Ezért tudja ez a 400 éves könyv, a Luther reggeli és esti imád-
ságát is tartalmazó második résszel együtt ma is azt az irányt mutatní,
amely egyfelől fenntartja a református tanítást a reformátusok használa-
tára, másfelől nyitva hagyja a 'kaput az együtt munkálkodó szolgálat előtt.
Méltán mondták a Heidelbergi Kátéról, hogy a protestantizmuson belül
ökumenikus árnyalatú.

A harmadik szemügyre vett könyv Ilosvai Péter éneke Pál apostol éle-
téről és haláláról. Szerzőjét a Selymes névvel bővítve is szekták emle-
getni. Ő írta a híres-neves Tholdi Miklósról való históriát, és ez ihlette
Arany Jánost a "Toldi", majd a teljes trilógia megírására. Ilosvai Péter
egy személyben volt Pál apostol és a vitéz Toldi megénektője. A bibliás-
vallásos és a magyar hősi múlt iránti érdeklődésre egyképpen figyelt.
Azt az irodalmi megújhodást képviselte, amely egyaránt akart tanító-intő
és nemesen szórakoztató szépirodalmi műveket alkotni.

BOl'nemisza Péter Négy Könyvecskéje kerül sorra negyedikként. Már
a szerkezete is tanulságos. Az elejére tett, a magyar írás-olvasás módjára
tanító ábécéskönyv Dévai Mátyás és Heltai Gáspár hasonló ábécés hittan-
könyvére emlékeztet. Az első könyvecske káté a kicsiny gyermekeknek,
"kik a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent vacsorájához járulnak". Így
hát konfirmációi káténak is mondhatnánk. A második könyvecske "min-
den korosbeliek" tanítására szolgál ; Luther szándéka szerint arra, hogy
a családfők abból olvassanak a családjuknak. Mindkét káténak olyan a
belső rendje, hogy sokakat megtévesztett a hasonlóságuk Luther Kis Ká-
téjához. Azonban sem egyik, sem másik nem a Kis Káté kivonata avagy
fordítása. A harmadiyönyvecske a lelkipásztorok kezébe való agenda,
a lelkipásztori szolgálutok jó rendjében segítő könyv. Bornemisza a hár-
mas fokozatban ugyanazt az egy tanítását adja a keresztyén hitnek. E ta-
nítás pedig a hazai evangélikus reformáció eléggé meg nem becsülhető
bizonysága. Az evangélikus jelleg, az evangélíum következetes érvénye-
sülése leginkább az úrvacsorai tanításban figyelhető. Nem a mi hitünk-
től függ, hogy Krisztust magát vesszük-e az úrvacsorában, hanem azért
vesszük őt magát, mert így rendelte az úrvacsorát. "Ne csudáld azt, avagy
ha csudálod, ne véld képtelennek, hogy Krisztus testét testünkkel, vérét
vérünkkel, Lelkét lelkünkkel, emberségét emberségünkkel és mindenestül
magát, Atyát, szent Lelkét eggyé tegye rnivelünk, mert így kellett míne-
künk összeforranunk ővele, hogyő általa megtartassunk az örök élet-
re ... " - Bornemisza egy Vígasztaló Könyvecskét kapcsolt az eddigi
háromhoz. Negyedikként hozzáfűzte a Balassi Bálint - egy időben tanít-
ványa - által fordított és "Beteg lelkeknek való füves kertecske" címen
megjelent művet. Csakhogy újítással. A Vígasztaló Könyvecske címet
adta annak. És a szövegén is módosított ; "füvek" (értsd: gyógynövé-
nyek) helyett végig "vigasztaló szókat" írt. Nos, a vigasztalás szó Bor-
nemiszánál is, akárcsak Luthernál, mélyebb jelentésű a ma megszokott-
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nál. A Krisztustól való vigasztalás ugyanis mindenkor egyszersmind bo-
csánat is, új élet, bátorítás és megerősítés a mások szeretetére.

E négy könyv négyféle megújulási-reformálási irányt mutatott meg
nekünk ugyanabból az évből - a könyvnyomtatás jóvoltából. Az elénk
tárult többféleség nemcsak múltbeli érdekesség, hanem iránymutatás is a
ma emberének, irányjelző a magunk s mások jó szándékú törekvéseinek
a megbecsülésére.

Sólyom Jenő

1577-Forlnula Concordiae
Hitvallási irataink között keletkezési idejét tekintve a legutolsó a For-

mula Concordiae, az Egyezségi Irat. Keletkezésének négyszáz éves évfor-
dulóján emlékezzünk most létrejöttének körülményeire és első magyar
ford ítására.

A teológusok harmincéves háborúja

A Luther halála (1546) utáni évtizedeket "a teológusok harmincéves
háborúja" címmel szokták illetni. A reformáció egyre erősödő egyházi,
teológiai mozgalma szembetalálta magát a külső és belső ellenfelekkel.
Egyrészt a római katolikus egyház, másrészt pedig a többi reformációi
irányok, ígyelsősorban Zwingli követői és a kálvinisták oldaláról ér-
ték támadások Luther követőit. Fokozta a zűrzavart, hogy maga Me-
lanchthon, Luther legközelebbi munkatársa is bizonytalankodott és az
általa 1530-ban szerkesztett, a reformáció alaphitvallásának számító Agos-
tai Hitvallást is megváltoztatta bizonyos egységkereső szándékkal az úr-
vacsoráról szóló részben, a hitvallás későbbi kiadásaiban.

A teológiai táborok, a Luther tanításához ragaszkodo ún. "gnezio-
lutheránusok" (igazi lutheránusok), a Melanchthont követő "philippisták",
vagy a Kálvin irányához közeledő "kriptokálvinisták" (titkos kálvinis-
ták) vitáiban több ponton nem csupán teológiai, felfogásbeli vagy írás-
magyarázati különbségek játszottak szerepet, hanem Idmutathatók a né-
met császárság sok kisebb-nagyobb államának és városának egymás kö-
zötti politikai ellentétei is.

A különböző teológiai csoportok között 1568-tól kezdve a tübingeni
egyetem kancellárja, Jakob Andreae próbált közvetíteni. Erőfeszítései
eredményeképpen jött létre az ún. T'orgauí Könyv, majd pedig az ún.

Bergeni Könyv. E teológiai iratok közü! az utóbbi Andreae, Chemnitz
é~elnecker murikája nyomán a Formula Concordiae második része, az
ún. Solida Declaratio (alap os kifejtés), míg ennek kivonata, a legfonto-
sabb részek kiemelésével az Epitome (kivonat), amelyik a hitvallási irat
végleges formájában a részletes kifejtés elé került.

Az Egyezségi Irat tartalma

Az 1577-ben végleges formába öntött hitvallási irat tizenkét cikke a
következő vitás kérdésekben foglalt állást: 1. az eredendő bűn; II. az
ember szabad akarata; Ill. a megigazulás; IV. a jó cselekedetek; V. a
törvényről és az evangéliumról; VI. a törvény harmadik használatáról;
VII. az úrvacsora; VIlI. Krisztus személye; IX. Krisztus pokolra szál-
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lása; X. az egyházi szokásokról; XI. a predestinációról, azaz az eleve el-
rendelésről; XII. egyéb kérdésekről.

A cikkek elé az Egyezségi Irat kíemelt részben odahelyezte a refor-
mációnak a Szentírásról szóló tanítását. Ez az egyetlen olyan hitvallási
iratunk, amelyik összefoglalja és magyarázza a "sola Scriptura" (egyedül
a Szentírás) reformátori elvet. Ez azt jelenti, hogya hit és a tanítás
kérdéseiben az egyedüli feltétlen bíró, norma és regula a Szentírás.
Ezen mint próbakövön lehet lemérni és megvizsgál ni minden tanítást az
egyházban. A hitvallások maguk is ehhez az alapnormához mért normák.

A legjobban úgy bizonyítja ezt a tételt az Egyezségi Irat, hogya fel-
sorolt cikkekben a Szentírás próbakövén méri le a vitás kérdéseket.
Tiszta. pontos fogalmazásban először mindegyik cikkben fölvetik a kér-
dést, megmagyarázzák a vita lényegét. Majd fölsorolják a bőséges szent-
írási és egyházatyáktól vett idézetekkel megokolt helyes véleményt és
utána pedig azokat a tévtanokat, amelyeket elvetnek.

Az Egyezségi Irat véget vetett a teológusok harmincéves háborújának,
a viták lezárultak. Ezzel az irattal már átlépünk a reformáció korszaka
utáni következő nagy teológiai-egyháztörténeti korszakba, az ún. orto-
doxia korába. Ez a korszak onnan kapta nevét, hogy ekkor a hangsúlyt
az egyházban a tiszta tanításra tették. Ugyanakkor viszont meg kell je-
gyeznünk, hogy ennek az iratnak az aláírásával, illetve elvetésével vált
végérvényessé a reformáció lutheri és svájci ágának szakadása, amint
erre a magyarországi események is rámutatnak.

"Summaia Azoknak az Articulosoknak Kikreul Vetekeodesek tamad-
tanak ... "

Az Egyezségi Irat első magyar fordítása 1598-ban jelent meg nyom-
tatásban, és ez a csepr egi hitvita leírását is közli előszavában. A dunán-
túli evangélikusok közötti teológiai ellentéteket ugyanis Nádasdy Ferenc
gróf úgy próbálta elsimítani, hogy Csepregre "colloquiumra" hívta össze
a szemben álló feleket, akik vezérei Beythe István németújvári szuper-
intendens és Reczés János csepregi szenior voltak. A találkozónak. a
Nádasdy-birtokon kívülről jövő nevezetes résztvevői voltak Stansith Hor-
váth Gergely szepesi alispán és Scultéti Szörény bártfai lelkész.

A nevezetes vitára 1591. június 2-án és 3-án került sor. Az úrvacsora
kérdése állt a középpontban, amit Beythe István a svájci reformáció sze-
rint értelmezett. Az ellentétek annyira ki éleződtek, hogy Beythe szuper-
intendens a vitát András fiával együtt "nagy haragra gyúlva" a máso-
dik napon otthagyta. Az elnök Nádasdy erre Beythét legyőzöttnek nyil-
vánította és birtokán a Reczés Jánosék által magyar nyelvre fordított
Egyezségi Irat aláírására kötelezte a lelkészeket. Beythe leülönben még
1597-ig szuperintendens (püspök) maradt, és ez év elején a Hegyfaluba
összehívott egyházi gyűlés váltotta le.

Az Ágostai Hitvallás ötvenedik évfordulóján, 1580. június 25-én in-
dult el útjára az Egyezségi Irat. Hatása, eredménye az volt, hogy az
evangélikus egyházban rnegszűntek a hitviták. A reformáció szűlőhazájá-
ban és Magyarországon is ennek a hitvallásnak az eredményeképpen
szerveződött külön az evangélikus és a református egyház. Az Egyezségi
Irat kiemelt és máig ható legfontosabb része az a bevezetés, amelyik a
Szentírást állítja a középpontba, a hit és tanítás zsinórmértékeként.
A Szentíráshoz négyszáz éven keresztül kipróbált és bevált zsinórmér-
tékünkhöz kell mérnünk magunkat ma is.

Ifj. Harmati Béla
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"Édes hazám és a köz javára ... "
Százhetvenöt éves az Országos Széchényi Könyvtár

Széchényi Ferenc, a hazáját szerető, művelt főúr, Széchenyi István
apja az idézett szavakkal ajándékozta nemzetének híres könyvtárát. Ala-
pítólevelét 1802 őszéri erősíti meg a kir ály, innen indul az Országos Szé-
chényi Könyvtár élete. Az alapítás jelentőségét növeli az időpont: a ma-
gyar felvilágosodást elfojtó évtized ez, a reformkor előtt még csak "ké-
szül s lappang benne a lobogás". De kései lépésnek is nézhetjük, mert
sokfelé már korábban nemzeti könyvtárr á váltak királyi-főúri gyűjte-
mények. Hazánkban a XI. századig követhető vissza a könyvírás és -gyűj-
tés története: kolostori és kancelláriai központok őrizték az utókornak a
jeles írásműveket. Virágzó középkori kultúránkból nemcsak pompás szob-
rok maradtak fenn, hanem múlékonyabb anyágú könyvek-kódexek is,
méghozzá nem is elszigetelten, mert koruk legjobb színvonalán. Meg-
maradásuk, előkerülésüle ritka, csodával határos. Nagy Lajos korából a
Képes Krónika kerülő utakon jutott haza. Első hazai nyomdánk terméke
több mint ötszáz éves; Mátyás nagyszerű könyvtára azonban szétszóró-
dott. A török hódoltság és a Habsburg-uralom idején - jórészt az or-
szág perem vidékén - maradt ránk az egyetemes és a magyar kultúra
sok kincse, a nagyszombati egyetem, másfelől az evangélikus iskolák és
református kollégiumok könyvtárában. Központi és nyilvános jogú
könyvtár nincs - igaz, a nagyobb nyíltság és a nemzeti jelleg társadalmi
igényét általában a XVIII. század hozza meg. (Sorra nyílnak a híres
gyűjtemények, Londonban 1759-ben s 1824-ben, Szt.-Pétervárt 1779-ben;
a párizsi Louvre néhány terme 1750 óta látható hetente kétszer, a teljes
gyűjteményt a francia forradalom adja a nemzetnek.)

Széchényi Ferenc sok évtizedes munkával gyűjtötte egybe a régi nem-
zeti könyvkincset, majd nyilvánossá tette. Feltárásáról haláláig gondos-
kodott, az egyes gyűjteményrészek jegyzékének megjelentetésével. Is-
merte - tapasztalásból és a szakirodalomból - kora nagy könyvtárait s
vezető tudósait. 0, a katolikus főúr becsülte a protestáns Göttinga fel-
világosult egyetemét és kiválóságait, Schlözert és Heynét. Élénk kap-
csolata volt a hazai haladó értelmiséggel. Tervezték - társai Kazinczy,
Nagyváthy János, Orczy László és Podmaniczky József voltak - egy ma-
gyar tudós társaság szervezését, 1790-ben. A könyvgyűjtésben Kovachich
Márton György s Hajnóczy József, a magyar jakobinusok legjobbika se-
gítette. Levelezésük mutatja, milyen sokat köszönhet a könyvtár Hajnóczy
kezdeményezésének, ismeretségüknek, sőt barátságuknak 1779-1794 kö-
zött.

A magyar társadalom hozzájárulása tartotta fönn évtizedeken át az or-
szágos könyvtárat, mert a költségvetésből csak 1879-től részesült. Addig
polgárok, kőznemesek, lelkészek és József nádor, városok és megyék kö-
zönsége, tudósok, Irók adományai, igyekezete és áldozatvállalása volt szük-
séges pénzalap létrehozásához is, az állomány gyarapításához is. A gyűj-
temény (mintegy 13000 könyv, 2000 kézirat, sok száz térkép, metszet,
érem és más emlék) 1803. augusztus 20-án nyílt meg, nagy sajtóvisszhang-
gal. 1808-ban a VIlI. tc. mondja ki a Magyar Nemzeti Múzeum megala-
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kulását Széchényi Ferenc adományából, s egy szervezetben egyesíti a két
intézményt. 1847-ben, nehéz évek után lesz otthonuk a Pollack Mihály
alkotta Nemzeti Múzeum épülete.

Az Országos Széchényi Könyvtár ma mintegy ötmillió egységet-szám-
lál. Az alapító szándéka szerint ma is gyűjt minden hazánkban megjelent
vagy a magyar nemzetre vonatkozó nyomtatványt és más szellemi ter-
méket; nyilvános könyvtár és művelődési feladatokat ellátó intézet, tu-
dományos műhely és könyvmúzeum. A gyűjtemény egyes részeiból idő-
vel különböző osztályok lettek, szétvált a könyvtár és a múzeum, ez maga
is több önálló múzeummá fejlődött. Napjaink új vonása: nemcsak gyűj-
tött anyaga alapján, egyre több országos feladata révén valóban nemzeti
könyvtárrá válik. Központi munkáját esetleg nem ismeri az olvasó s az
ország minden könyvtára, de eredményét használja (pl. az országos nyil-
vántartásokat), részesül az egész világ oly sok intézményével folytatott
modern kiadványcsere vagy a könyvtárközi kölcsönzés hasznából. Az is
új, hogy hazánk szinte minden könyvtára hozzájárul a központi szolgál-
tatásokhoz, mégpedig nem is annyira a könyvek tényleges kölcsönzésé-
vei (bár azzal is l), hanem mint gazdasági és tudományos életünk oly sok
területén : igényes szellemi munkával, adatszolgáltatás vagy szakszerű tá-
jékoztatás formájában. Egymás tulajdonjoga tiszteletben tartásával meg-
van a kölcsönösség a nemzeti könyvtár és kisebb intézmények között, nem
adsza-nesze módon, hanem amint idősebb s kisebb testvérek közt szokás.

A magyar evangélikusság előtt nem ismeretlen ez az egymást becsülő-
segítő tevékenység. Az első adományozó Kindi Mátyás szűcsmester, nyo-
mában jár Tessedik Sámuel. A látogatók könyvében az első bejegyzés
Kiszely Pál követé, további elsők - mínt a könyvtár használói - Sche-
dius Lajos, Cornides Dániel s más jeles tudósunk. A könyvtár gazdagítá-
sához 1851-ben Laucsek Imre a Krakkóban 1559-ben kiadott Székely Ist-
ván Chronicá-val járul hozzá. Nem hagyható szó nélkül a későbbi hang-
szergyűjtemény első darabja, Bethlen Gáborné Brandenburgi Katalin vir-
ginálja, éppen annak a Jankovich Miklósnak gyűjteményéből származik,
aki levéltárunk kincsét, Luther eredeti végrendeletét a magyar evan-
gélikus egyháznak ajándékozta. Sem a könyvtár gyarapodását, sem sok
evangélikus vonatkozását nincs itt mód ismertetni. Bizonyos azonban:
számtalan, elsősorban bennünket érdeklő protestáns iskola-, liturgia- s
egyháztörténeti dokumentum vár hozzáértő feltárásra, köztük külföldet
járt evangélikus diákok albumai, levelezések, hagyatékok, könnyebben
kezelhető újkori nyomtatványok. Kiragadva egy-egy kor vagy személyi-
ség emlékanyagát - ma már ismerjük is, mint a gályarabokra emlékezve
nevezetes kéziratokat s könyveket -, dokumentumok ezrei kínálják -
vagy épp rejtik még - a ma is érdemes mondanivalót. Azzal ünnepel-
hetjük igazán nemzeti könyvtárunk - vagy akár az egyháztörténet nagy
eseményeinek - évfordulóját, ha mi is munkánkkal szolgálunk hazánk-
nak és a közjónak, más szóval: az emberiségnek.

Papp Ivánné
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A hit és a tudomány fáklyavivője
Emlékezés Bruckner Győzőre

A Miskolci Evangélikus Egyházközség 1938. április Iü-í ünnepi beiktató
közgyűlésén történt. Az egyhangúlag megválasztott új gyülekezeti fel-
ügyelő nem az akadémikus magabiztos fölényével, nem is a jogakadémiai
dékán tudományos tekintélyével szólalt meg, hanem sokkal inkább a hivő
ember gyermeki alázatával. "Adj Uram erőt és segítséget, hogy a tiszt-
séget, melyet nem kerestem, alázatos keresztyén lélekkel a Te dicsősé-
gedre viselhessem!" - mondotta.

Alig múlt el akkor 50 éves. A Vas megyei Felsőlövő szülöttjét - száz
éve, 1877. július 27-én látta meg itt a napvilágot - az eperjesi kellé-
giurn és az iglói főgimnázium, majd a debreceni egyetem egykori taná-
rát széles körű tudományos munkássága elismeréséül kettős babér övezte:
1923 óta a Miskolci Jogakadémia dékánja, 1926 óta pedig a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja volt. Egyházszeretetének és gyülekezetszervező
munkájának azonban ennél is mélyebbre nyúltak a gyökerei. Hitével
akarta szolgálni evangélikus egyházát, tudásával pedig magyar népét.

Kísérjük figyelemmel kettős példamutatását.

Szeretet és nyitottság

Az egyik nagy tanítás, amelyet Bruckner Győző reánk hagyott, az,
hogya keresztyén hitnek kettős mozdulata van: a szerétet és a nyitott-
ság. A hatalmas miskolci műernlék templom boltívei alatt meggyőzőerr
csengtek a tudós bizonyságtétel ének erről tanúskodó szavai: "Egész egy-
házközségi felügyelői működésemet Pál apostolnak a korinthusiakhoz in-
tézett azon fejezetére kívánom felépíteni, amely a szeretetnek, azaz a fe-
lebaráti szeretetnek a panegirikusát tartalmazza. A hit egyháza legyen
a szeretet egyháza. A felebaráti szeretet, amely evidens keresztyén esz-
me, csak abban nyilvánulhat, hogy minden ember embertársában önma-
gát lássa. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok, mondja a Szentírás.
A felebaráti szeretet hassa át az egyház minden megnyilatkozását, ez le-
gyen az erőssége, fundamentuma, mindennek kezdete és vége, és a ke-
resztyén etika summája. A felebaráti szeretet vezet életemnek a Szerit-
írásból választott azon jelszavához is: »Békesség a földön s az emberek-
hez jóakarat«, A felebaráti szeretetről tett vallomásom delejtű gyanánt
megadja az egyházközségi felügyelői működésemnek egyedül helyes
irányvonalát."

A felekezeti torzsalkodás éveinek csúcspontján ugyanakkor helyes ér-
zékkel ismerte fel a nagy tudós azt, hogy nyitottság nélkül áporodott le-
vegőjű lesz a szeretetnek mégoly magas hőfoka is. Ezért pl. a miskolci
református egyház irányában is nemcsak elismerő szavakat mondott -
hogy imponáló szervezettsége és kiépített belmissziói rendszere mintául
szolgálhat egyházunknak is -, hanem kiterjesztve a jó viszony munká-
lásának készséget minden felekezetre, sőt a városra és az országra is,
bátran meghirdette, hogy "a magyar haza oltárának szent tüzét közös aka-
rattal kell éleszteni". Vallotta és keresztül is vitte, hogy gyülekezete soha
nem lehet "helybeli vallásos villongások tűzfészke".
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Tanít a történelem

Csaknem egy évtizedes felügyelői működését ezért kísérhette áldás és
ezért jutalmazhatta - a legnehezebb idők közben is - békesség.

A másik nagy lecke, amelyet Bruckner Győző szellemi örököseiként
megtanulhatunk, az, hogy az igazi tudományt soha nem önmagáért, ha-
nem az emberiség javáért kell művelnünk. Erre tanította Szepesség nagy
fiát a múlt, erre építette tudományos munkájának hat évtizedes jelenét,
és ezt hagyta örökül a jövő nemzedékének.

Két vonatkozásban figyelhetjuk meg ennek a nevelve oktató, pedagó-
giai-didaktikai elvnek a gyakorlati alkalmazását. Az egyik maga a tárgy-
választás, amelyhez a nagyigényű történész és jogtudós hozzányúlt.

Minden feldolgozott témáját - még az első pillanatra sokak számára
elvontnak tűnőt is - az európai és magyarországi művelődéstörténet osz-
szefüggéseibe állította bele, hogy az ezáltal kora művelődésügyének a
haladását szolgálja. Művészettörténet, [ogtörténet, iskoláink múltja, poli-
tikai és gazdaság történet, egyháztörténelem, folklór vagy genealógia így
ötvöződött - páratlanul gazdag irodalmi tevékenysége során - egyetlen
alkotó egésszé, széles művelődéstörténeti horizonttá.

Egyháztörténeti kutatói nk és egyházunk múltja iránt érdeklődők Ii-
gyelmét nyomtatásban is megjelent könyvei közül főleg "A reformáció
és ellenreformáció története a Szepességben" című műve (1922), az Agos-
tai Hitvallás négyszázados évfordulója alkalmából szerkesztett Emlék-
könyve (1930), Kray Jakab - akadémiai székfoglalóként írt - életrajza
(1927), vagy Gusztáv Adolfról, a Thökölyekről, a szepességi és eperjesi
iskolák múltjáról és neves tanárainak életéről írt emlékezései kelthetik
fel. A világi és jogtörténet kutatói számára pedig minden munkája egy-
egy kincsesbánya, adatainak pontosságával és sokoldalú megvilágítá-
sával.

Bruckner Győző másik nagy öröksége és érdeme, amelyre különösen mi
figyelhetünk fel, az a tény, hogy vagyont érő' hagyatékát nem sokkal
1962. április 7-én bekövetkezett halála előtt szeretett evangélikus egyháza
egyetemes levéltárára hagyta.

Itt, gondos őrizet alatt található az egykori Miskolci Jogakadémia múlt-
járól és kultúrrnunkásságáról (1919-1959) megírt kézirata és a szeposségi
reformáció és ellenreformáció történetének folytatásaként megírt műve
"A katolikus reakció Mária Terézia és II. József korában a Szepesség-
ben" címmel, valamint számos egyetemi jegyzete, kompendiuma, s ku-
tatómunkájának sok egyéb, nyomdakész állapotban levő gyümölcse. Ha-
gyatékában számos még feldolgozatlan, más szerzőktől származó fontos
kézirat is található.

Születésének centenáriumán tisztelettel hajtunk fejet a hit és tudo-
mány, az egyház- és hazaszeretet nagy fáklyavivője előtt.

Dr. Fabiny Tibor
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"Fritz lelkész úr"
Friedrich v. Bodelschwingh

1877-1946
Név és mű elválaszthatatlan egységet alkot, mint sokszor a történe-

lemben: Bethel és Bodelschwingh. A család három nemzedékének jeles
férfiai, mint evangélikus lelkészek állottak az intézmény élén. Az intéz-
ményt naggyá tevő "Vater Bodelschwing" után fia Friedrich v. Bo-
delschwingh következett, akit családiasan csak Fritz lelkésznek hívott
Bethel népe, majd napjainkig az unokaöcs, ismét Friedrich v. Bo-
delschwingh állott Bethel élén.

Bethelt, az akkor már kétezernél több beteget befogadó intézményt apja
munkatársaként vette át, Ö volt a családban a legkisebb fiú, apja mégis
benne látta utódját. Bethelben l877-ben született, ott is nevelkedett,
együtt az epileptikus beteg gyermekekkel. Teológiai tanulmányait Tübin-
genben és Greifswaldban végezte és Adolf Schlatter tanítványának val-
lotta magát. Szívesen foglalkozott az ótestamentumi tudományokkal, s
mindenki azt várh atta volna, hogy ezen a tanszéken működik majd to-
vább. Foglalkozott azzal a tervvel is, hogy Bethel afrikai missziójában
vállal szolgálatot. Mégis apja kívánságának engedett s nehéz belső harcok
után 1906-ban vállalta Bethel lelki vezetését, ahogyan írja: "álmatla-
nul és nyugtalanul a nagy felelősség súlya alatt". 33 éves volt 1910-ben,
amikor apja meghalt és rámaradt Bethel, félve-örömmel, kötelességgel és
alázattal fogadott nagy örökségként.

Szolgálatba állott és folytatta apja munkáját: épített. Részben apja ter-
veit, részben az új igényeknek és szükségeknek megfelelőerr saját elgon-
dolásait valósította meg. Szívesen és sokat tartózkodott a Patmos nevű
házban, amelyben a legsúlyosabb betegségekben és fogyatékosságokban
szenvedő gyermekeket helyezték el. Nagy öröme volt, ha a gyermekeket
mosolyra tudta bírni. "Ha nem is értik meg az evangélíumot szavainkból,
tudják meg mégis, hogy szeretjük őket." Igy ismerték őt Bethelben és
az egész országban.' ilyen odaadó lélekkel dolgozott az intézet fejlesztésén.
Házakat épített betegek részére, nagy laboratóriumot rendezett be az
epilepszia tudományos kutatására, orvosok részére. Felvállalta az or-
szágút nyugtalan bolyongóinak szomorú sorsát, és új kolóniákat rende-
zett be részükre. Iskolákat szervezett, alapfokú és középiskolákat. És
irányítása mellett nőtt naggyá a teológiai főiskola is Bethelben.

A nagyság Bethel számára. veszélyeket is rejtett magában. Éles szem-
mel vette észre a terjeszkedés, a növekedés kártékonyságát is. Ellensúlyo-
zásként elmélyítette és általánossá tette apja kezdeményezését, a munka-
terápiát. Nem csak a gondozott képességeinek hasznosítása a cél. Mind-
ennél fontosabb az, hogy a gondozottat ne tekintsék tárgynak, még a
szolgálat tárgyának sem, hanem Isten országának munkatársait lássa
minden gondozó betegeiben. Harcol a munkanélküliség ellen, munkale-
hetőseget adva minden rászorulónak. Segítséget szervez a Dél-Ameriká-
ban élő német szórvány részére, és lelki gondozókat küld a francia ide-
genlégióha menekült német honfitársaihoz.

Munkája központjában állt az igehirdetés. Apjához hasonló színes,
szemléletes, lebilincselő beszédkészsége volt. Prédikációi az epilepsziás
betegeknek szóltak, de meggazdagodva távozhattak el szószéke alól magas
műveltségű hallgatói is.
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Élete összenőtt Bethel sorsával, együtt kerültek két világháború meg-
próbáltatásai közé.

Éhség és ruhátlanság, járványok és lelki nehézségek nyomorgatták és
tizedelték Bethelt. Bodelschwingh nem csüggedt: "A Bethelre zúduló és
egyre növekvő szükségáradat jele annak, hogy a világnak még szüksége
van ránk, hogy Isten, az Úr bennünket még fel akar használni" - írja
egyik levelében. És Bethel talpra állt, tovább segített a rászorulókon. Léte
bizonyíték, hogy van jövője a hitből fakadó szeretetnek.

Ki hitte volna akkor, az első világháború után, hogy még nagyobb
megpróbáltatás is érheti a világot és Bethelt is, harc a puszta létért: a
második világháború. Németország gyászos évtizede kezdődött már 1933-
ban a hitleri expanzió megindulásával. A nácizmus lélekromboló tevé-
kenysége a német egyházban keményellenállásra talált. "A Hitvalló
Egyház't-mozgalomban lelkészek és nem lelkészek vették fel a harcot a
nácizmus és annak egyházi képviselői ellen. Anémet evangélikusság bi-
rodalmi püspökül 1933-ban Bodelschwinghet választotta meg. "A lénye-
ges és örvendetes a döntésben, hogya választás Isten emberére esett és
nem tudós teológusra, a nép emberére és nem egy iskola alapítójára" -
írja a korabeli sajtó. "Szent örökség hordozója, amelyet Bodelschwingh
nemcsak megőrzött, hanem biztos kézzel továbbfejlesztett. Birtokában
vannak a kulcsok, amelyek minden zárat nyitnak, ezek: az önzetlen sze-
retet és az áldozatkész szolgálat." Környezetében a Hitvalló Egyház em-
bereit találjuk: Niemöllert, Marahrens hannoveri, Meiser müncheni
püspököket stb.

A Hitler által támogatott ellenpárt hamarosan visszavonulásra és le-
mondásra készteti Bodelschwínghet. Visszavonulása a Hitvalló Egyház ke-
retei között néha az életveszélyt jelentő bátor kiállásban jelentkezett,
mint p!.a bielefeldi kiáltvány is volt. Elkeseredett és megalkuvást nem
ismerő harcát azonban a rábízott lelkekért, Bethel gondozottaiért vívta
meg. Hitler 1939-ben titkos rendelettel szabályozta az úgynevezett eutha-
nasiát. A rendelet halálos ítélet volt skizofrénekre, epileptikusokra, ér-
telmi fogyatékosokra, bűnöző elmebetegekre stb. Kórházak és ápolóinté-
zetek megkapták a félelmetes "zöld kérdőívet". Kötelező kitöltése után a
betegeket elszállították és elpusztították. Bodelschwingh azonnal Berlinbe
sietett, hogy tájékozódjék az egészségügyi szerveknél a rendelet ügyében

"és megakadályozza annak végrehajtását. Drámai jelenetek zajlottak le
közte, valamint az egészségügyi és pártszervezetek vezetői között Berlin-
ben is és Bethelben is. Bodelschwingh azonban nem engedett. Mindig
maga mellett érezte harcai közt betegeit. Csoda történt: Bethel betegei
megmenekültek.

A betegek helyzetét súlyossá' tették a háborús tevékenységek. A "bete-
gek városát" tizenegy légitámadás érte. Apoltak és gondozók haltak meg,
templom és kórházak szenvedtek súlyos károkat. Bodelschwingh ereje
fogytán volt már. A sok megpróbáltatás és súlyos betegsége kimerítet-
ték, Szentháromság ünnepén felolvasott levelében mégis így ír: "Mert hi-
szünk a nagy változások Istenében, ezért nem állunk népünk között csüg-
gedten és lemondóan." És így is volt a valóságban. Az ocsúdó Bethel az
ő szavára elsősorban nem magára gondol, hanem a szenvedő testvérekre:
megszervezik az eltűnteket, a foglyokat kereső szolgálatot. Több mint
300 000 kereső levelet válaszolnak meg .... és tovább folytatódik a munka
a betegek között is. Az élen 1946. január 4-én bekövetkezett haláláig
Fritz v. Bodelschwingh. "Egy kiemelkedően gazdag, nehéz és örömteli él-
ményekkel, nagy sikerekkel megkoronázott élet: Isten szelgájának élete."

Muncz Frigyes
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1877. Megjelent Kámory Sámuel
teljes bibliafordítása

"Ez volna az első magyar fordítás az eredetiből. Midőn hozzáfog tam, be
akartam tetőzni azt az épületet, melyet 1870-ben fölépítettem. Századok
múltak és múlnak anélkül, hogy az ilynemű fordítás napvilágot lásson;
mert nem a könyvek foglalata nehezíti a dolgot, hanem a tanulmány, me-
lyet a tartalom igényel" - ezekkel a szavakkal fejezte be 1877-ben élet-
művét, a teljes Bibliának, valamint az ún. apokrifus iratoknak a fordí-
tását Kámol'y Sámuel pozsonyi evangélikus líceumi és teológiai tanár.
A százéves évfordulón, amely majdnem egybeesik legujabb bibliafordítá-
sunk megjelenésének évével, érdemes róla és művéről néhány szóban
megemlékezni.

Kámory 1830. február 6-án született a Hont megyei Bakabányán. Isko-
láit Selmecbányán, Osgyánban, majd a pozsonyi evangélikus líceumban
és teológián végezte. Ez utóbbi helyen azután rövid ideig segédtanárkén t
latin és görög nyelvet tanított. 1853-tól néhány évig a hallei és a göttin-
geni egyetemen tanult kerának kiemelkedő ószövetségi és ókori keleti
nyelvész professzorai mellett. Az arab, héber, török, szír és szanszkrit
nyelv kiváló tudósaként tért vissza Pozsonyba, ahol mintegy negyedszá-
zadon át, 1885-ig teológiai tanárként működött. 1903. február 3-án, 73
éves korában halt meg Pozsonyban.

A rendelkezésünkre álló adatokból kitűnik, hogy Kámory legtöbbet a
különböző nyelvek problémáival, összehasonlításával foglalkozott, és az ál-
tala ismert nyelvekből különböző műveket fordított magyarra. Kézirat-
ban fennmaradt pl. a Korán eredeti nyelvből magyarra fordított szö-
vége is. Írt arab és héber nyelvtant, van egy "Vend abc" című mun-
kája is. Éles hangú vitát folytatott híres nyelvész kortársával, Ballagi
Mórral. Fennmaradt írásai azt mutatják, hogy Kámory hallatlan önbi-
zalommal vitázott. Volt is mire építenie, hiszen korának egyik legképzet-
tebb tudós papja és professzora volt.

Kétségtelen, hogy életműve a teljes Bibliának és az apokrifusoknak az
eredetiből, "héber, aram és görögből" magyar nyelvre fordítása volt. Két
oka is volt, hogy büszke legyen erre a művére.

Az egyikről így ír: "Ez az első magyar bibliafordítás, mely fejedelmek
vagy gazdag társulatok segélyezése nélkül jött létre Magyarországon. Küz-
delmek és nélkülözések közepett csupán szegény tanári fizetésem vagy
egyéb munkásságorn filléreiből és a tisztelt közönség nagylelkű támoga-
tása folytán győztem ez óriási és ezrekbe került művet a t. közönség elé
bocsátani." Mind a Biblia, mind az apokrifusok utolsó lapjain közli azok-
nak a százaknak névsorát, akik 10-5-2-1 foriritos előfizetéssei támogat-
ták nagyarányú vállalkozását. Hadd álljon itt néhány név ezekből, olya-
noké, akiket a múlt század egyháztörténetéből ismerünk, vagy akiknek
leszármazottai ma is lelkészi szolgálatban állnak: Haubner Máté, dr. Szé-
kács József, Geduly Lajos és Sárkány Sámuel püspökök; Blázy Lajos,
Belák János, Hafenscher Károly, Hering János, Horémusz János, Sztehlo
János stb.
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A másik ok pedig az, hogy ez a fordítás egyedül az ő műve. Miközben
a munka nehézségéről ír, rejtetten erre is utal: "A bibliafordítás minden
szellemi munka közt a legnehezebb és legfárasztóbb; önámítás tehát, ha
valaki azt gondolja, hogy maholnap más fordításra tehet szert. Minden
századik, de sőt ezredik embernek sem lesz türelme és kitartása, hogy
lefordítsa a bibliát; örvény ez, melyből valahányszor felszínre kerekedni
akar az ember, a fel-feltorló hullámok által el-elboríttatik. Minden vers
egy-egy feneklő gyöngy, melyet üggyel-bajjal fel kell fedezni és búvá-
rolva hozni ki a napfényre. Nem is jut éppen eszembe, Hieronymuson
kívül, hogy ki fordította volna le egymaga az egész bibliát."

Kámory fordításában rendkívü li precizitásra törekedett. így aztán, ha
addig nem volt, keresett új szót egy-egy kifejezés visszaadására. Egyik-
másikat meg is indokolja. Ilyenformán: "Az ótestamentomi seól-t, mely
az újtestamentomban hádesz-nak neveztetik, a magyarban űrvény-nek
fordítottam, minthogy a seól gyökileg űrt jelent; de mivel sem űrnek, sem
űrménynek stb. nem lehet fordítani, miután ezeknek már van más je-
lentésük, legjobbnak tartottam a vény képzőt tenni hozzá. A régi fordí-
tások hol koporsónak, hol pokolnak fordítják. De ezek nem fejezik ki a
kellő fogalmat. Mert a régieknél a seol ról való fogalom századok szerint
különböző s nagyobbrészt határozatlan alakban jelentkezik."

Az ilyen és hasonló indokolások mutatják, hogy alaposan átgondolta és
felmérte még az olyan furcsa szavakat is, mint a zenefő (karmester),
nyilatkozmány sátra, vagy a különböző áldozatok: büntetvényi (jóváté-
teli) áldozat, égmény (égő áldozat), öntmény (italáldozat) stb. Ezek ma
már természetesen elfogadhatatlan furcsaságok. Ugyanakkor egészen
meglepő, jó megoldásokat is talált. Isten az embert "férfi és nővé" te-
remtette. Kain így válaszol aszámonkérésre: " ... talán öcsémet őrzöm
én?" Istennek azért kell új éneket énekelni, mert "csodákat mívelt";
vagy: "Isten igazságot cselekszik és méltányos minden elnyomott iránt"
stb. Munkája megérdemelné, hogy a százéves évforduló alkalmából ala-
posabb tanulmányt is készítsünk róla. De legalább most emlékezzünk
arra, hogy egy évszázaddal ezelőtt megjelent egy teljes, apokrifusokat is
tartalmazó, magyar evangélikus bibliafordítás, amely nem egy esetben
nyújtott jó segítséget nekünk az új bibliafordítás munkájában is.

Befejezésül pedig hadd idézzük a bibliafordító tudós személyes vallo-
mását:

"Sok mindenféle nyelvű és tartalmú könyvet olvastam életemben, de
oly könyvet mint a biblia, oly tökéleteset nem olvastam. Az igazságok
eszméit oly következetességgel és fennkölt észjárással advák, hogy azokat
felülmúlni vagy kiforgatni és megdönteni vajmi nehéz! Ez amaz egyet-
len könyv, mellyel az ész kibékülni, a szív megbarátkozni kész."

Dr. Muntag Andor
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Igehirdetés az éter hullámain
Ötven éve.hangzott el az első evangélikus igehirdetés

a budapesti rádióban
.

Az Evangélikusok Lapja 1927. június 3-i számában az alábbi rövid hír-
adás jelent meg: "Örömmel közöljük, hogy június 6-án, pünkösd hét-
főjén deo fél 12-kor Draskóczy Lajos ny. teol. dékán, a komáromi ágo hitv.
egyház missziós lelkésze rádiós istentiszteletet tart, amelyre a hívek szí-
ves figyelmét felhívjuk."

A lap későbbi számainak cikkeiből kitűnik, hogy ezt a híradást több
fontos esemény előzte meg. Mindenekelőtt az, hogy Marconi találmánya
nyomán az emberi beszédnek elektromos hullámok útján való sugárzása
robbanásszerű gyorsasággal terjedt. A Magyar Posta 1925-ben kezdett
rendszeres szórakoztató műsort sugározni. A keresztyén emberekben kez-
dettől fogva felmerült a kérdés, hogy a modern technikának ezt a cso-
dáját nem lehetne-e az evangélium hirdetésére felhasználni. A római ka-
tolikus és református egyház hamarább lépett ebben a vonatkozásban.
Bár az evangélikus lelkészek és hívek között többen is sürgették, a lelké-
szek egyesülete (MELE) külön felterjesztésben javasolta a rádiós igehir-
detésekbe való bekapcsolódást, az egyetemes közgyűlés "nem tartotta kí-
vánatosnak" a rádiós igehirdetések megindítását. Már közel másfél éve
folytak református és katolikus rádiós istentiszteletek, amikor szinte ma-
gánkezdeményezésre, elsősorban Lándori Kéler Zoltán dunáninneni egy-
házkerületi felügyelő és mások áldozatvállalása nyomán megépült a bu-
davári templomban a rádióközvetítő berendezés és lehetövé vált az első
evangélikus rádiós istentisztelet közvetítése. A kezdeményezés magánjel-
legét mutatja az is, hogy az első igehirdető nem püspök, még csak nem
is esperes, hanem egyszerű gyülekezeti lelkész volt.

Heves viták és vádaskodasok után végre az 1927. évi őszi egyetemes
közgyűlés elfogadta és az egyetemes egyházra bízta a rádiós istentisz-
teletek szervezését és tartását. Ettől az időtől kezdve minden harmadik
vasárnap felcsendültek a rádióban az evangélikus énekek, és a magyar
evangélikus hívek országhatáron belül és túl bekapcsolódhattak a rádiós
istentiszteleti közösségbe.

Megható az a lelkesedés, amellyel az Evangélikusok Lapja több száma
is beszámol az első rádiós igehirdetés visszhangjáról. "Végre megértük
ezt is, nem kell tovább szégyenkeznünk!" - kezdődik a beszámoló a jú-
nius 19-i számban. S hogy ez a lelkesedés az egész magyarországi evan-
gélikus egyházat áthatotta, mutatja az is, hogy az igehirdető rövid egy
hét alatt 347 üdvözlő és hálálkodó levelet kapott. Egy másik beszámoló
- a június 12-i számból - az adás műszaki részét dicséri: "A közve-
títés nemcsak kifogástalan, hanem egyenesen kitűnő volt. A legteljesebb
elismerés illeti meg a technikai résznek, a berendezésnek az elkészítő-
jét."

Az első alkalommal Jn. 14, 16-19. alapján hangzott a pünkösdi evan-
gélium. Draskóczy Lajos igehirdetése bevezetésében méltatta a pillanat
nagyszerűségét és felsorolta a rádiós igehirdetési alkalom sok-sok áldását.
Ezek közül a legdöntőbb, hogya betegágyban fekvő híveinkhez. külföl-
dön élő, magyar nyeívű igehirdetési alkalmakat nélkülöző testvéreinkhez
juttatja el a technika csodája Krisztus evangéliumát.
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Az első evangélikus rádiós igehirdetés óta sok igehirdetés hangzott m.ir
el a Magyar Rádióban sok-sok textus alapján. Megváltoztak. tökéleteseb-
bek lettek a rádióadás és rádiövétel műszaki berendezései. A rádiós ige-
hirdetések áldása azonban most is ugyanaz, ahogyan azt az első evan-
gélikus rádiós igehirdető megfogalmazta.

A rádiós igehirdetés legfőbb szolgálata ma is abban áll, hogya beteg-
ágyon vergődő t.estvéreinkhez juttatja el az evangélium vígasztaló, erő-
sítő és gyógyító szavát. Sokszor nem is értékeljük eléggé a rádiós ige-
hirdetési alkalmaknak ezt a szolgálatát. Valahányszor rádiós szolgálat után
leveleket kapok az ilyen helyzetben vergődő testvéreinktől, akik nem
győznek hálálkodni a vigasztaló, erősítő szóért, mindig elfog a lelkiisme-
ret-furdalás: megteszünk-e mindent azért, hogy ezek a testvéreink köny-
nyebben viseljék a terhet, s Jézus kimeríthetetlen erejéből meríthesse-
nek? Ne feledkezzünk meg soha arról, hogya rádió milyen nagy segít-
séget jelent szelgálatunk e legspeciálisabb ágának betöltésében.

Sokan nevezik a rádiós igehirdetési alkalmat olyan szószéknek, ahon-
nan sokkal messzebbre hangzik el az evangélium hirdetésének szava,
mint a templomok szószékéről, Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen mesz-
szire. Mert nemcsak evangélikus testvéreink kapcsolják be készülékeiket
egy-egy vasárnapi rádiós félóra alkalmából, hanem más vallású testvé-
reink is. Nem mindegy, hogy ezek a rádióhallgatók mit hallanak ki az
evangélikus rádiós igehirdetés ekből. Azt-e, hogy az egyház csak önmaga
körül forgolódik, "lelkizik", vagy pedig azt, hogy az evangéliumnak van
mondanivalója az élet mai problémáival és feladataival viaskodó embe-
reknek.

Amikor a rádiós igehirdetések 50 éves szelgálatára emlékezünk, csak
hálával gondolhatunk arra, hogy a Magyar Népköztársaságban ma is
hangozhatnak el igehirdetések a rádióban, .és hogy ezek az igelrirdetések
alkalmat nyújtanak számunkra Krisztus Urunk szolgáló-szeretetének meg-
bizonyítására.

Dr. Selmeczi János

"Nem bukkanhatnak fel
legyőzhetetlen nehézségek"
Ötven évvel ezelőtt Budapesten ülésezett

a Lutheránus Világkonvent Végrehajtó Bizottsága

Az köztudott, hogy egyházunk a Lutheránus Világszövetség tagja e szö-
vetség megalapítása óta (1947), de az már kevésbé ismert tény, hogy a
világ evangélikusságának egymásra találása, végleges szervezetbe tömö-
rülése előtt is egyházunk azok közé az evangélikus egyházak közé tar-
tozott, amelyek közvetlenül az első világháború után már keresték az
egységet felekezetünk nagy családján belül. Már az 1923-as eisenachi
evangélikus világgyűlésen (a Lutheránus Világleonvént 1. világgyűlésén) il
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nagy evangélikus egyházak: a német, az észak-európai és az észak-ame-
rikai evangélikus egyházak képviselői között jelen volt egyházunk is.
Igehirdetéssel szolgált Raffay Sándor bányakerületi püspök német nyel-
ven, Róm. 8, 18-22. alapján. Az 1929-es második evangélikus világgyű-
lésen Koppenhágában pedig id. Prőhle Károly professzor tartott vitabe-
vezetőt ilyen címen: "Milyen értelemben küzdhetünk egyházunk benső
megújulásáért?"

Két világ gyűlés között

Az eisenachi és a koppenhágai világgyűlés között a világgyűlés Vég-
rehajtó Bizottsága hazánkban, Budapesten tartotta ülését 1927-ben. A Ma-
gyar Luther Szövetség egykori hetilapja. az Evangélikusok Lapja 1927/43.
számában háromnyelvű köszöntőben (németül, angolul és magyarul) üd-
vözli a világ evangélikusságának neves képviselőit, majd részletesen is-
merteti a Végrehajtó Bizottság tagjainak életrajzát. Az említett újság
1927-es évfolyamában még több alkalommal is visszatért ez eseményre,
és hírt közölt a második világgyűlés időpontjáról és színhelyéről is. Hadd
idézzünk néhány mondatot az említett köszöntőből: " ... Kiváló vendé-
geink egy olyan lutheránus egyházat találnak itt, amely hű a hazához
és hű az Ágostai Hitvalláshoz ... Az európai protestantizmussal együtt
a mi egyházunk is nehéz korszakot él áto Vajha a bizottság tanácskozásai
egy lépéssei közelebb vezetnének célukhoz, a lutheránus világtudat meg-
erősítéséhez, lerontva azokat a korlátokat, amelyek lényegükben nem
akadályai a különböző országokban élő és különböző nemzethez tartozó
lutheránusok és lutheránus egyházak egységének. Egy az Urunk, egy a
Bibliánk, egy a hitvallásunk, tehát nem bukkllnhatnak fel legyőzhetetlen
nehézségek azon az úton, amely szeretetteljes együffműködéshez és esetleg
a különbőző országokban fennálló lutheránus egyházak központi szerve-
zete létesítéséhez vezet."

A jelenlevők közül két, világszerte ismert és nagyra becsült egyházi
vezető ember később a soproni teológiai fakultás tiszteletbeli doktora
is lett: Ludwig Ihmels szászországi országos evangélikus püspök és John
Alfred Morehead New York-i evangélikus egyházi elnök. (1929. február
27-én együtt kapták meg a tiszteletbeli doktori diplomákat Söderblom
Nathannal, a világhírű uppsalai érsekkel.) Magyarországon volt az 50 év-
vel ezelőtt tartott végrehajtó bizottsági ülésen még az említetteken kívül
Alfred Jörgensen dán teológiai tanár, akkor éppen az oslói egyházi teoló-
giai fakultás egyháztörténeti professzora, Lars Wilhelm Boe, az amerikai
norvég evangélikusok vezetője, y.J. Pechmann német teológus és pénzügyi
szakember, valamint Peh1'son svéd lelkész.

Korabel'i egyházi háttér

Az első világháború megrázta Európát és a világ népeivel együtt a vi-
lág keresztyénségét és benne a világ evangélikusságát is. Felelősség éb-
redt a hittestvérek iránt. Szerettek volna ezentúl békében élni. A máso-
dik világháborúig összesen háromszor üléseztek: Eisenachban 1923-ban,
Koppenhágában 1929-ben, Párizsban 1935-ben. Fontos megállapítani, hogy
amiként a világkeresztyénség egységmozgalrna is legalább részben béke-
tÖ1"ekvésekből nőtt ki, ugyanúgy az evangélikus "családon" belüli egység-
keresés egyik motívuma szintén a béketörekvés volt. A másik törekvés
a segítségnyújtás, egymás anyagi és lelki erősítése. A semleges vagy győz-
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tes államok keresztyénei a legyőzött államok keresztyéneinek segítségére
siettek. Az emlí tett Morehead elnök például az első világháború után
22 európai államban fejtett ki segélyrnunkát az általános ínség enyhí-
tése érdekében. Egy-egy világgyűlés és az azt megelőző végrehajtó bi-
zottsági ülés célja az volt, hogy legalábbis beszélő viszonyt vegyenek
fel az egyházak, ha közös szervezet kialakítása és minden evangélikus
egyház tagegyházzá tétele még nem is látszott elérhetőnek. Egy-egy gyű-
lés puszta léte segítséget jelenthetett a világ evangélikusságának össze-
kapcsolásában. Egymás kölcsönös gazdagítása volt várható. Személyes
ismerétségek egész sorával közelebb kerültek az egyes egyházak is. Ki-
tűnt, hogy megértés csak úgy lehetséges, ha előbb megismerik egymást
az egyházak.

Hasonlóságok és különbségek

Ebben a korban már kitűnt, hogy a XVI. századi lutheránus egyetértés
a múlté. A történelem és a helyi körülmények sok eltérő vonást alakí-
tottak ki az evangélikusság arcán. Voltak azonban közös pontok, amiket
erősíteni lehetett. Ebben a vonatkozásban a világ evangélikussága köny-
nyebb helyzetben volt, mint általában a keresztyének, mert a hitvallá-
sokhoz való hűség, a Krisztus-központúság, a Szentírás használata és te-
kintélye folytán könnyebb volt közös nyelvet találni, mint a különböző
felekezetek között. Ezek mellett közös énekkincs, istentiszteleti elemek,
azonos kérdések a környezettel kapcsolatban, szintén hozzájárultak az
egység munkálásához. .

Érdekes megemlíteni, hogy csirájában a Lutheránus Világkonventben
minden lényeges vonás megtalálható. ami azóta is jellemzi a Lutheránus
Világszövetségben tömörült tagegyházakat. A konvent összetétele: né-
met, észak-európai, észak-amerikai és kis egyházak csoportja. Ebben az
időben még nem beszéltek külön kisebbségi és külön ifjú egyházakról.
A teológia fontosságának és általában a tanítás fontosságának hangsú-
lyozása evangélikus vonás, ami jellemzőbb az evangélikus világszerveze-
tekre, mint a segélyezés eknek vagy más akcióegységnek programja. Jel-
lernzőek a témák is, amivel a budapesti ülésen foglalkoztak a második
világgyűlés előkészítésével kapcsolatosan. Az érdeklődés egyik csomó-
pontja Luther személye és életműve volt. (Luther mint keresztyén sze-
mélyiség ... a Kis- és Nagykáté jelentősége.) A másik csomópont azóta
is aktuális kérdés: mit tudnak tenni a jelen generáció tagjai, hogy az
atyák örökségét átadják a következő nemzedéknek. A harmadik csomó-
pont: mit tud az evangélikusság sajátos hozzájárulásként adni a föld
egész keresztyénségének életéhez. Egy negyedik kérdéskör az akkori világ
kérdései vel való foglalkozás volt: szolgálat kivándorlók között, nők hely-
zete, egyház és szociális nyomorúság, nehéz helyzetben levő hittestvérek
megsegítése.

Sok különbséget is érzékel az, aki a korabeli dokumentumokat olvassa.
Egyértelműerr csak "pogány misszióról" beszélnek, a gyarmati rendszert
szinte természetesnek tartják, gyermekcipőben járt az információs szolgá-
lat. A régi írásokat lapozgatva érezzük, hogy egy világ változott meg
1927 óta.

Érdekes megemlíteni, hogy egyházunk mílyen jól látta, nem elég a vi-
Iágkonvent kerete, valami több kell. Az akkori egyetemes felügyelő pél-
dául az egyetemes közgyűlésen tartott beszédében megemlékezett egy-
felől arról, hogy a budapesti egyházi falak között készítik elő azokban
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a napokban a második evangélikus világgyűlést (október 27.), majd hoz-
zátette: "és ez meghozza majd reményünk szerint mielőbb a Lutheránus
Világszövetséget (1), amely mint végcél lebeg lelki szemeink előtt". A sza-
vak erőösszpontosítast sejtetnek: "A Lutheránus Világszövetség jóformán
csak terv még, csak a kezdet kezdetén vagyunk ennek kiépítésében, és
máris érzi a világ lutheranizmusának egésze, valamint annak minden
egyes része, tehát mi is, a szeretet jegyében létrejött, e testvéri össze-
fogás áldásait." Neves, illusztris vendégeink részt vettek az egyetemes
közgyűlésen és az azt megelőző istentiszteleten is. Morehead elnök és
Ihmels püspök is felszólalt.

Az idei világ gyűlés

1977-ben is világgyűlést tervez a világ evangélikussága. Mi magyar
evangélikusok is készülünk erre a világgyűlésre. Teológiai hozzáj árulá-
sunkkal szeretnénk kivenni részünket a közös munkából. Egyházunkat
ma is úgy jellemezhetjük, mint az 50 évvel ezelőtti köszöntőben : "hű
hazájához és az Ágostai Hitvalláshoz". Azt a derűlátást is példamutató-
nak kell tartanunk, amely 50 évvel ezelőtt élt a Végrehajtó Bizottság
tagjait köszöntő üdvözletben: "nem bukkanhatnak fel legyőzhetetlen ne-
hézségek". Emberek találkozására, jó célból összefogására, egyházi világ-
gyűlésre csak ilyen reménységgel szabad készülni. Ez a reménység él
bennünk ma is Európában Helsinki után az egyházakra nézve, Európa
államaira nézve és az egész földre nézve.

Dr. Hafenscher Károly

Huszonöt évesek egyházkerületeink
és egyházmegyéink

A FELSZABADULAs UTANI mŰBEN egyházunkban a réginek és az
újnak a küzdelme jelentette az alapvető feladatot. Meg kellett küzdeni
az új győzelméért. Ennek első nagy eseménye az állam és egyház közötti
egyezmény volt 1948-ban. Ezzel alapjában rendeződött új magyar álla-
munk és egyházunk viszonyának a kérdése, de természetesen még igen
sok feladatot jelentett egyházunk útjának kiépítése a kialakuló szocia-
lista társadalomban. Ez teológiai feladatot is jelentett, de igehirdetésit is.
Ezzel párhuzamosan folyt az egyházszervezeti reformok megvalósítása is.
Éppen ezen a vonalon jelentett fontos lépést zsinatunk 1952. évi munkája.
Ez is az új győzeJmét jelentette, mert az újra való berendezkedés je-
gyében dolgozott.

AZ 1952. ÉVI ZSINAT TÖRVÉNYALKOTASANAK ALAPELVEI sze-
rint életrevaló, hűséges, munkáját jól végző, céljait jól ismerő, Isten
iránt engedelmes egyházat kell építeni. Egyházunknak olyanúj életrend-
jét alakították ki, amely megfelel abban az új életrendben, amelyben
egyházunk él, vagyis a szocialista magyar hazában. A zsinati törvény
öntudatosan olyan békére rendezkedett be, amelynek tartalma a szocia-
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lizmus építése. Ezekkel a törvényekkel berendezkedtünk arra a társa-
dalmi rendre, a néphatalomnak arra a rendjére, amit a Magyar Nép-
köztársaság jelent. A zsinati megnyitó prédikációban hangzott: "Zsina-
tunk béke cselekedet. A békét szolgálja, mert berendezkedés a békére."

EGYHAZUNK TERüLETI BEOSZTASANAK ÚJJARENDEZÉSE volt a
zsinat első intézkedése. Köztudomású volt, hogy a területi beosztásra vo-
natkozó egyházi rendezés az első világháború óta egyfolytában napirenden
volt, s már az 1934-37-es zsinat is mulasztást követett el, amikor ehhez
a kérdéshez nem mert hozzányúlni. A nógrádi egyházmegye 1924. jú-
nius 12-én tartott lelkészértekezletéri már felvetődött a kerületek ará-
nyosításának kérdése. Innentől kezdve sokszor szerepelt az egyházi köz-
élet napirendjén a kérdés, de a Horthy-korszakban mindíg azzal odázták
el a megoldását, hogy irredenta okok miatt fenn kell tartani a régi te-
rületi beosztást. Az 1952-53-as zsinat területi rendezésről szóló 1. tör-
vénycikke valóban régen esedékes közóhajt teljesített, amikor rendezte
egyházunk területi problémáit, s egyben a takarékosság szempontját is
érvényesí tette.

A RÉGI ARANYTALANSAGOKAT NÉHANY ADAT TüKRÖZI. A ma-
gyar evangélikus egyház négyegyházkerülete közül az ország evangé-
likus népességének -'5'1%-a élt a bányai egyházkerületben. 28%-a élt a
dunántúli egyházkerületben. 7,5%-a a dunáninneni egyházkerületben és
7,5%-a a tiszai egyházkerületben. A két kisebbik egyházkerület lélek-
száma kisebb volt, mint a bányai egyházkerületben külön-külön két egy-
házmegye, és a dunántúli egyházkerületben is volt olyan egyházmegye,
rnelynek lélekszáma nagyobb volt valamelyik kis kerület lélekszamánál.
Ezek a kerületek földrajzilag is szerencsétlenül helyezkedtek el. A leg-
kirivóbb példa erre a dunáninneni egyházkerület volt, melynek három
egyházmegyéje egymástól elszigetelten helyezkedett el a régi Moson me-
gyében, Fejér és Komárom megyében és Nógrád megyében, Egyházme-
gyéink aránytalansága mellett azok beosztásánál súlyos nehézségként
mutatkozott az is, hogy egyházmegyéink határai nem feleltek meg az
államigazgatási megyék határainak. Az államigazgatási megvék felszaba-
dulás utáni új rendezése ezt az amúgy is nehéz kérdést még nehezebbé
tette. Pl. Vas me gye területén volt egyegyházmegyénk, melynek min-
den gyülekezete Vas me gye terül etén feküdt (vasi közép egyházmegye),
egész sor Vas megye területén levő egyházközségünk mégis más egyház-
megyékbe tartozott. Egyesek a kemenesaljai egyházmegyébe, mások a sop-
roni alsó egyházmegyébe. Voltak olyan egyházközségek Veszprém megye
területén, melyek más egyházmegyékbe tartoztak. Egyesek a györi egy-
házrnegyébe, mások a kemenesaljai egyházmegyébe, ismét mások a Ba-
laton-vidéki egyházmegyébe. De ennek a helyzetnek a fordítottja is ki-
tetszik csaknem minden egyházmegyénknél. A veszprémi egyházmegye
például három államigazgatási me gye területén feküdt. Egy. egyházme-
gyének egyszerre több államigazgatási megyével, illetve annak tanácsával
kellett érintkeznie gyülekezetei ügyes-bajos dolgaiban, s egyházközsége-
inknek legalább egyharmada máshová tartozott egyházi közigazgatás mint
állami kőzigazgatás szempontjából, az egyházmegyék és a megyék területi
illetékességét értve.

AZ ÚJ RENDEZÉS MEGVALOSÍTASA a következő gondolatok jegyé-
ben történt: 1. Két egyházkerületet kell alakítani. 2. A két egyházkerü-
letben egyenlő számú egyházmegyének kell lennie. 3. A két egyházke-
rületben lehetőleg egyenlő számú lelkészi állás legyen. 4. Mindkét egy-
házkerület székhelye Budapest legyen. Az egyházmegyékre nézve az el-
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gondolás ez volt: 1. Az egyházmegyéket az államigazgatási megyék ha-
táraihoz kell igazítani. Ez háromféleképpen valósítható meg. 2. Egy egy-
házmegye egybeesik egy államigazgatási megyévei (pl. Veszprém). 3. Egy
egyházmegye egybeesik két államigazgatási megyével (pl. Fejér-Komá-
rom). 4. Egy államigazgatási megyében helyezkedik el két egyházmegye
(Kelet- és Nyugat-Békés). Ennek megfelelően a zsinat úgy rendelkezett,
hogya nyolc egyházmegyéből álló Északi Egyházkerületben 163 egyház-
község legyen, a szintén nyolc egyházmegyéből álló Déli Egyházkerület-
ben pedig 155 legyen az egyházközségek száma. A lelkészekre nézve ez
azt jelentette, hogy az Északi Egyházkerületben 174, a Déli Egyházke-
rületben 175 volt a létszám.

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET MEGALAKULÁSA 1952. július l O-én
történt. Dr. Vető Lajos püspök igehirdetéssel, Margócsy Emil egyházke-
rületi felügyelő megnyitó beszéddel szolgált. A megnyilatkozásokban ki-
fejezésre jutott, hogyamegalakult két nagy egyházkerület a magyar
evangélikus egyház országos egységét jelenti. A múltban az egység csak
reménység volt. Személyi kérdések, anyagi kérdések, az egyházi progra-
mok különbözősége és a helyi érdekek ellentétei választották el a kerü-
leteket egymástól. Ugyanakkor azt is ki emelték, hogya szervezeti meg-
újulást annak a hazának is köszönik, amelyben a magyar népnek először
lett módja és szabadsága arra, hogy saját ügyeit a maga szemével vizs-
gálhassa és intézhesse.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET ALAKULO KÖZGYŰLÉSE 1952. július
1B-án volt, Dezséry László püspök és Darvas József kerületi felügyelő
elnökletével. A beszédek itt is hangsúlyoztak, hogya két kerület nem
fog kettősséget jelenteni semmilyen vonatkozásban, hanem ellenkezőleg,
egymást segíti munkájában ugyanúgy, ahogy az egészséges embernél a
két szernünk ugyanazt az egy célt nézi, hogy még jobban lássunk, a két
kéz ugyanazért az egy célért munkálkodik.

AZ ÚJ EGYHÁZMEGYÉK ÉLETKÉPES EGYSÉGEK lettek. Anyagilag
és szervezetileg erős egyházmegyék jöttek létre. A régi rendszerben volt
olyan egyházrnegyénk, amelynek összesen négy gyülekezete volt, 1700
evangélikussal. Az egyházmegyék szolgálatának jelentőségét emelte ki az
országos esperesi értekezlet. Azelőtt ezeket az egyházkerületek tartották,
az országos szempont érvényesítése nélkül.

EGYHÁZUNK EGYSÉGÉNEK ÚTJÁN jelentős lépés volt a 25 évvel
ezelőtti zsinati törvény. Azóta is ennek az egységnek az útján járunk.
Korábban az egyházkerületek a partikularizmusnak, a különállás és kü-
lönbség kihangsúlyozásának a melegágyai voltak. Most viszont létrejö-
hetett a partikularizmussal, provincializmussal szemben az összefogásnak.
a teológiai, egyházpolitikai, politikai egység létrehozásának az útja. Szer-
vezetileg ugyan változatlanul is két egyházkerület fog fennállni, hiszen ezt
zsinati törvényünk így határozta meg, de kétségtelen, hogy az együtt gon-
dolkodás, a belső egység, az elvi összetartozás megelőzi a szervezeti kü-
lönbség érdeket. Ez a fogalom: "egyházunk vezetősége" azonos szándékot,
felfogásmódot és magatartást jelent. Ez a fogalom: "egyházunk vezetői"
olyan embereket jelent, akik az alapvető kérdésekben egyetértenek, az
egyház útját a szocializmusban azonosan látják és képviselik.

D. dr. OttIyk Ernő
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A nagyobb család

A szolgálatok sodrában az Egyesült
Államokban és Kanadában

D. Káldy Zoltán püspök rnajus 17. és június 17. között az Amerikai
Egyesült Államokban és Kanadában végzett szolgálatokat, A közel öthe-
tes szolgálati útról beszélgetünk vele Puskin utcai hivatalában.

- Hogy került sor Püspök úr erre a hosszú útra?

Az Amerikai Lutheránus Egyház (American Lutheran Church) vezető
püspöke, dr. David Preus hívott meg egy szolgálati körútra. Vele az
Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség különböző ülé-
sein ismerkedtem meg. Nagyon világos fejű, nyíltszívű és kezdeményező
típusú ember, aki látott fantáziát abban, hogy egy szocialista országban
élő evangélikus püspököt hívjon meg egy "turnéra". A meghívásban a
bizalom megnyilvánulását láttam és ez jólesett. Különösen, ha arra gon-
dolok, hogy David Preus püspök egy nagyon jelentős és világszerte meg-
becsült egyház vezetője. Egyháza az Egyesült Államok 47 államára terjed
ki, 18 egyházkerülettel. Egyháza tagjainak száma 2,5 millió, akik 4825 gyü-
lekezetet alkotnak. A lelkészek száma pedig 7000 (hétezer !). Van 3 teoló-
grájuk és 12 főiskolájuk (college) számos fakultással.

- Úgy tudjuk, hogy az Egyesült Allamokban több evangélikus egyház
is van, nemcsak az, amelyik Püspök urat meghívta.

Valóban. Meghívó egyházamon kívül még két nagy evangélikus egy-
ház van Észak-Amerikában, éspedig a Lutheránus Egyház Amerikában
(Lutheran Church in America) és a Lutheránus Egyház - Missouri Zsinat
(Lutheran Church - Missouri Synod). A történelmi múlt és a történelmi
fejlődés hozta ezt így. Ezeknek 3-3 millió tagja van. így a három nagy
egyháznak együtt közel 9 millió tagja van. Kisebb evangélikus egyházak
is vannak. Mindenesetre húszezren felül van az evangélikus lelkészek
száma!

- Visszatérve David Preus püspök meghívására, milyen céllal hívták
meg Püspök urat az Egyesült Allamokba?

Pre us püspök és mindazok, akik utamat rendezték, elsősorban 'arra
kértek, hogy tartsak előadásokat "Egyház a szocializmusban" címen. Kö-
zelebbről, szóljak az evangéliumnak, az egyház tanításának a marxizmus
-leninizmus ideológiájához való viszonyáról, általában arról, hogyan
tudja az egyház Krisztustól kapott szolgálatát az adott történelmi hely-
zetben betölteni. Milyen teológiai megfontolások és döntések határozzák
meg egyházunk szolgálatát ·a szocialista társadalomban? Hogy viszonyul
az egyház és annak tagjai a fennálló társadalmi rendhez és miben látják
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feladatukat abban? Milyen problémái vannak .az egyháznak a· szocializ-
musban és hogyan igyekszik azokat megoldani? A meghívó püspök előre
jelezte, hogy a "legkülönbözőbb h írek" keringenek e. kérdés kapcsán az
Egyesült Államokban és az evangélikus gyülekezetekben. Számolnom kell
az ellenséges propagandával is, amely igen aktív.

- Milyen alkalmakat és lehetőségeket' adtak Püspök úrnak az adott
cél elérésére?

Örömmel számolhatok be arról, hogy vendéglátó im minden lehetőséget
megadtak a szelgálatra. Nem volt előttem zárt ajtó. Szinte egyetlen nagy
szabad fórummá vált számomra az egyház és a társadalom. Ezt mutatja
önmagában is az il tény, hogy 18 nap alatt megközelítőleg 40 alkalom-
mal szolgáltam istentiszteleteken, teológiai akadémiákon, gyülekezeti" ösz-
szejöveteleken, konferenciákon, "nyári egyetemeken", sajtókonferenciákon,
rádióban, televízióban, interjúk adásában, társadalmi- szervekben. Sőt volt
alkalmam az állami élet egyes. szernélyiségei vel is találkoznom és nekik
is megfelelő információt adnom. Én azt hiszem, hogy széles egyházi és
társadalmi rétegekhez jutott el mindaz, amit egyházunk és népünk életé-
ről elmondtam. Hálás vagyok elsősorban Pre us püspöknek, de másoknak
is. hogy ezeket a szolgálatokat elvégezhettem.

- Megkérhetjük Püspök urat, hogy ·sorolja fel a helyeket, ahol szol-
gált'!

Azzal kezdem, hogy négy állam területén "mozogtam" : Minnesota,
Eszak-Dakota, Nebraska és Illinois. Jó tudni, hogy különösen is Minne-
sotában, Eszak-Dakotában, de Illinoisban is nagyon sok evangélikus él.
.,Vándorútamon" többek között a következő helyeken szolgáltam : Minne-
apolis, St. Paul, Chicago, Northfield, Bismarck (Eszak-Dakota fővárosa),
Fargo, Moorhead, Blair, Parks Rapid, majd Kanadában Saskatoon, Wirini-
peg, Természetesen egy-egy helyen néha 3-4 szolgálatom is volt. Talán
nem kell mondanom, hogya nagy távolságok miatt majdnem minden
esetben repülőgéppel tettem meg az utat. Többször kétnaponként kellett
repülőgépre szállnom. A repülőterek szinte az "otthonom"-rriá váltak.

- Említsen meg néhány konkrét szolgálati alkalmat.

Elég nehéz felsorolni, de "néhányat" tudok említeni. Kezdem talán az
istentiszteletekkel. Az Egyesült Államokban. istentiszteleteken prédikáltam
Minneapolisban az OUR SAVIOUR S LUTHERAN CHURCH-ben, Moor-
headben kétszer a TRINITY LUTHERAN CHURCH-ben, Bisrnarckban a
FAITH LUTHERAN CHURCH-ben. Minden alkalommal tele voltak a
templomok. Igehirdetésem első perceiben mindig beszéltem magyaror-
szági evangélikus egyházunk életéről, hazánkról. Istentiszteletek után
..kávéra" gyülekeztek össze a hívek a gyülekezeti teremben, és sok kér-
dést tettek fel hazai egyházunk életével kapcsolatban. Igen örültem a
teológiai akadémiákon és szemináriumokban való szolgálati lehetőségek-
nek. St. Paul ban a híres Luther Seminaryban, Minneapolisban az Augs-
burg College-ban, Northfieldben a St. Olaf College-ban, Blair-ben a Dana
College-ban szolgálhattam, Találkozhattam a professzorokkal, igazgatók-
kal, többször a hallgatókkal. Hosszú beszélgetéseket folytathattam velük.
Külön is ki kell emelnem, hogya Nebraska állambeli Blair-ben, a Dana
College-ban egy háromnapos nyári konferencián tarthattam előadást, az
általuk előre megadott témáról: "A globális kapcsolat a szocialista or-
szágokban élő keresztyének számára". Ezen a konferencián részt vett az
Amerikai Lutheránus Egyház 12 college-ának és 3 teológiai szemináriu-
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mának több professzora és hallgatóinak küldöttsége, Minneapolisban elő-
adást tarthattam az Amerikai Lutheránus Egyház Missziói Egyesületében,
ahol jelen volt Schiotz, a Lutheránus Világszövetség volt elnöke és Morris
A. Sorenson, az egyesület elnöke. Fargóbari - Észak-Dakota - Nelson
Preus püspök által összehívott lelkészgyűlésen tarthattam előadást. Chi-
cagóban James Scherer professzor által rendezett nyári egyetemen -
amely egy hónapig tart - beszélhettem egyházunk és népünk életéről.

- Mi volt Püspök úr számára a "legizgalmasabb"?
Mindig a televízió, rádió és a sajtókonferenciák. Megérkezésem után

az első szelgálatom egy sajtókonferencia volt, amelyen két televízióál-
lomás, több rádióállomás és számos egyházi és politikai lap riportere
volt jelen. Nagyon sok kérdést kaptam. Azonnal kellett válaszol nom min-
den egyházi, politikai és gazdasági kérdésre. Volt telefonon is interjú.
Bismarckban is volt televíziós interjú, Northfieldben rádiós beszélgetés,
Parks Rapidban a legnagyobb politikai lap munkatársával való interjú.
Kanadában, Saskatoonban ez folytatódott.

- Mit írtak az újságok a sajtókonferenciákról ?
Meglepetésemre - és örömömre - több újság hosszú cikkekben szá-

molt be a beszélgetésekról. Az Amerikai Lutheránus Egyház hivatalos
kőnyomatos bulletinje öt oldalon korrektül számolt be a hallottakról,
úgyszintén a RELIGOUS NEWS SERVICE. Ezekből átvette az interjút
a Lutheránus Világszövetség hivatalos INFORMATION kőnyomatosa.
Részletesen írt a minneapolisi STAR és a minneapolisi TRIBUNE című
politikai lap. Parks Rapidban a legnagyobb politikai napilap hosszú köz-
lést adott. Saskatoonban a STAR PHOENIX pontosan közölte a velem
való beszélgetést. Néhány főcímet is hadd említsek: "A magyar ok szaba-
don hirdetik az evangélíumot", "A keresztyénség tud élni a kommunista
országokban", "A vallásszabadság realitás Magyarországon", "Magyaror-
szágon nincs szükség földalatti egyházra", "Az egyházak Magyarországon
harmóniában élnek" stb. Meg kell ismét jegyeznem, hogy néhány kisebb
eIíráson kívül az újságok azt közölték, amit valóban mondtam. Ezt én
sokra értékelem.

- Előzőleg azt mondotta Püspök úr, hogy a társadalmi és politikai
élet összefüggéseibenis volt szolgálata.

Igen. Ez elsősorban Észak-Dakota államra vonatkozik. A fővárosban,
Bismarckban, Ray Gilbertson püspökkel együtt meglátogattam az állam
kormányzóját, Arthur A. Link-et, akivel nagyon eleven beszélgetést foly-
tathattam hazánkról, egyházunkról. Ezt követően Eszak-Dakota állam
Legfőbb Bíróságának elnöke, Erickson fogadott, majd a Legfőbb Bíróság
tagjainak adhattam tájékoztatást a szocialista társadalomról, alkotmá-
nyunkról és egyházunk életéről. Igen komoly érdeklődést tapasztal tam
minden esetben. Végül megkérdezte Gilbertson püspök, hogy kész va-
gyok-e előadást tartani a ROTARY CLUB-ban, amelyben az üzleti és ke-
reskedelmi élet "elit"-je van együtt. Vállaltam ezt 'a szelgálatot is. Itt be-
széltem Magyarország múltjáról, a "keresztyén Magyarországról", a má-
sodik világháború pusztításáról, a fasizmusról, a marxista-Ieninista for-
radalomról, az új szocialista társadalmi rendről és abban az egyház meg-
talált útjáról. Előadásornat nagyon sok kérdés követte itt is.
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- Ha a kérdéseknél tartunk, amerikai útján általában milyen kérdé-
seket tettek fel Püspök úrnak egyházunk életével kapcsolatban?

Azt mondhatom, hogy mindenütt minden érdekelte vendéglátóímat.
Sajnos egy Wurmbrandt new romániai disszidens - aki közel két évti-
zede hagyta el Romániát - teleszórta egész Észak-Amerikát hazugságok-
kal a szocialista országokra és azokban élő egyházakra vonatkozólag.
Ezenkívül az 1956-os ellenforradalom idején külföld re távozott "hazánk-
fiai" sem öregbitették hírnevünket. No és természetesen szám os antikom-
munista csoportosulás is végzi a rosszhír-keltést, Emiatt igen sok kérdés
arra vonatkozott, hogy egyáltalában tud-e élni a keresztyén egyház a
szocialista társadalomban. Hogyan tud élni? Szabadon prédikáljuk-é Jé-
zus Krisztus evangéliumát? Járnak-e a hívek templomba? Tudunk-e a
gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozni? Milyen az áldozatkészség?
Van-e elegendő Biblia? Van-e lehetőségünk egyházi lapokat és egyéb
sajtókiadványokat közre bocsátani ? Hogyan látjuk az evangélium viszo-
nyát a marxizmus ateista vonásához? Keverjük-e az evangélíumot az
ideológiával ? Hogyan látom az egyház jövőjét a szocialízmusban ? Milyen
az egyház helyzete a többi szocialista államban? Milyen a kapcsolatunk
a szocialista országokban élő egyházakkal ? Támogatja-e az állam anya-
gilag az egyházat? Mi az egyház szerepe a társadalomban? Bele tudunk-e
szólni a társadalom életébe és ha igen, hogyan? Stb. stb.

- Mi volt az, amire külön is felfigyeltek Püspök úr válaszadásában?
Különösen is meglepte őket, hogy fakultatív alapon hitoktatást végez-

hetünk az állami iskolában. Prédikálhatunk a Magyar Rádióban. Kiad-
tuk az új magyar bibliafordítást és azt állami nyomda készítette el.
Az Evangélikus Életet Budapesten az utcán is meg lehet vásárolni több
újságárusnál politikai lapokkal együtt. Keresztyén püspökök, köztük én
is, tagjai lehetünk a parlamentnek. Jelentős a gyülekezeti tagok anyagi
áldozatvállalása. Az egyetemekre felvesznek keresztyén diákokat is.
Új Teológiai Akadémiát építettünk. Feleségem, mint adjunktus, taníthat
a gazdaságtudományt egyetemen.

- ~rdeklődtek-e hazánk és népünk élete felől?
Már a fentiekben is céloztam rá, hogy ilyen összefüggésben is igen

élénk volt az érdeklődés. Jó, hogy idehaza foglalkozöm a teológiai tudo-
mány művelése mellett népünk életének minden aspektusával. Válaszol-
nom kellett gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, kereskedelmi kér-
désekre is. "Olajválság" és "infláció", "munkanélküliség" is szóba került.
El kellett mondanom, hogy milyen fajta társadalomból érkeztünk meg a
szocialista társadálomba. Milyen alaptörvényei vannak a szocialista tár-
sadalomnak. Mi a "pénzpolitikája" a szocialista államnak és mi az állam
"pénzforrása". Elcsodálkoztak, hogy államunk 15 év alatt 1 millió lakást
épített. Szinte hihetetlennek találták a dolgozó nők "gyermeksegélyét",
általában a társadalombiztosítás rendszerét (orvos, kórház, gyógyszer),
a dolgozók üdültetését. Alig hitték, hogy nincs "munkanélküliség"-prob-
lémánk. Mivel Amerikában az egyetemi taníttatás, elsősorban a college-
ban igen sokba kerül, nagyon felfigyeltek arra, hogy hazánkban milyen
sok kedvezményt kapnak az egyetemi hallgatók.

- Volt-e alkalma Püspök úrnak szűkebb körben, családi otthonokban
beszélgetéstfolytatnia?

Nagyon sok 'alkalmam nyílott erre is. Igen sok meghívást kaptam csa-
ládokhoz. Az ebédek és vacsorák alkalmaira a házigazda még 4-5 há-
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zaspárt meghívot~. Itt tovább folyt a megbeszélés, tájékoztatás. Vendége
le~et.te~ dr. DavId. Preus, Nelson Preus, Cecil Johnson, Roy Gilbertson
püspököknek, Morns Sorenson, A. Halverson ígazgatóknak, James Sche-
rer professzornak és még sok más Ielkésznek. Sok szeretetet, figyelmet
kaptam.

- Még egy utolsó, személyes kérdés: hogy lehetett a szolgálatoknak
ezt a sorát "bírni"?

Oszintén bevallom, magam sem hittem, hogy minden szelgálatot el tu-
dok végezni. Teljes erőfeszítést kívánt mínd a témák feldolgozása, mind
az angol nyelven való szolgálat, Néha már "sem időt, sem teret" nem ér-
zékéltem. Végül is minden zavar nélkül folyt le a program. Isten erejét
újra kézzelfoghatólag éltem áto

Vendégjárás idején
Évente tÍzmillió turista jár hazánkban

Örülünk, hogy évről évre többen keresik fel hazánkat, látogatják meg
Budapestet, aBalatont és még sok szép tájunkat. Tudjuk, hogy orszá-
gunk nem a legnagyobb, a legszebb, a leggazdagabb a leghíresebb or-
szág Európában - bármilyen kedves is nekünk - 'mégis van valami
vonzóereje, ami idehív évről évre több millió tur'istát. Tény hogy az
utóbbi években ugrásszerűen megnőtt ídegenforgalmunk, a kod.bbi évek-
hez képest többszöröse azoknak száma, akik látogatóba jönnek. Mi az oka
ennek? Talán éppen a magyaros vendégszeretet. Hiszem, hogy végső so-
ron úgyis az emberekkel való találkozás az értelme a turizmusnak: em-
berek megismerése, barátságok szövődése, jó emberi kapcsolatok terem-
tése. Már a XVII. században írta Comenius, ez a sokat utazó, bölcs pro-
testáns pedagógus egyik külföldre induló vándordiákjának a következő
sorokat: "Vándorútra készülsz menni. Lelkedre kötök egyet s mást, amire
figyelemmel légy. Mindenekelőtt gondold meg míért veszed magadra a
vándorlás fáradságát. Bizonyára nemcsak azért, hogy új hegyeket, me-
zőket, folyókat, tengereket és állatokat láss, mert ilyeneket idehaza is lát-
hatsz, hanem, hogy láss bölcs és művelt embereket, beszélj velük és a
velük való érintkezéssel növeld bölcsességedet, tudásodat, erkölcsödet."
(Eruditionis Scholasticae Atrium ... 1645) Hasonló gondolatot fejez ki a
szellemes francia Montaigne, amíker A gyermekek neveléséről írott mű-
vében a következőket írja: "Azért utazunk, hogy megismerjünk idegen
nemzeteket, érzés- és életmódjukat, hogy másokkal érintkezve agyurikat
csiszoljuk ... Az emberi értelmet a világlátás bámulatosan fejleszti; ha
magunkba zárkózunk s a világtól vissza vonulunk, akkor nem látunk to-
vább az orrunk hegyénél ... " Az utazásnak a XVI. vagy XVII. század-
ban éppen úgy, mínt ma a végső értelme ez: embereket keresünk, ha' ki-
megyünk, embereket keresnek, akik idejönnek. Általában üzleti, keres-
kedelmi oldalról szokták megközelíteni és lemérni az idegenforgalom
eredményeit, forintban vagy külföldi valutában mutatják, rnit hozott nép-
gazdaságunknak. Minket is érdekel ez is, mégis inkább és elsősorban em-
berség dolgában veszünk mértéket. Így nézünk az idejövőkre és így' vizs-
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gáljuk magunkat is. Vagyis az embert keressük a vendég ben és a ven-
dégLátóban egyaránt. .' .... .

A sok turista között mindig akad gyakorlo ~el'esztyents, ~kl sZlv~sen
keres fel templomokat, jön el istentiszteletre, latogat meg gyulekez~tl al-
kalmakat beszélget a lelkésszel és a gyülekezett tagokkal. Rokonlátope-
tásnak t~rtom az ilyet, akkor is, ha azelőtt sohasem láttuk egymást, hi-
szen mi keresztyének egy nagy család tagjai vagyunk valamennyien. Irán-
tuk különösképpen is vendégszeretetre vagyunk kötelezve, ahogy már
Pál apostol is intette erre a gyülekezet tagjait: "A oeruiéqszeretetet gya-
koroljátok!" Róm. 12, 13. .

Vannak jó tapasztalataink minden évben, idén is. Szomszédos orszá-
gokból jöttekkel, Európa más országából idekerültekkel s tengerentúllak-
kal, magyarul beszélőkkel és idegen anyanyelvűekkel. Mindig külön je-
lentős esemény, ha régen elszakadt, messzire vetődött magyárok térnek
haza napokra vagy hetekre, s keresik nálunk gyermekkoruk vagy fiatal-
koruk emlékeit, mondják el örömeiket vagy szomorúságukat, Sok ven-
déget kalauzolva templomunkban, istentiszteleteinken és gyülekezeti al-
kalmainkon, beszélgetve hivatalban vagy másutt, leírhatom, hogy vendé-
geinknél őszinte érdeklődést tapasztal ok, figyelnek arra, amit egyházunk
vagy gyülekezetünk életéről elmondani tudok. Az ilyen őszinte, kedves
beszélgetések után mindíg azt érzem, hogy valóban nagyon hasznos a ta-
lálkozás, az igaz hír csere, a vélemény- és gondolatcsere hasznos és gaz-
dagító mindkét fél számára: a vendég is, a vendéglátó is gazdagszik.

Vannak 1'OSSZ tapasztalataink is. Nem lennék őszinte, ha erről nem ír-
nék. Sokszor találkozunk értetlenséggel, sőt merev ·előítéletekkel, amiket
rádióállomások vagy újságtermékek alakítottak ki, vagy felelőtlenül "me-
sélő" honfitársaink terjesztettek, talán csak azért, hogy érdekesek le-
gyenek idegenek előtt, s nem gondolták végig a következményeket. Igen,
vannak olyan külföldről hozzánk érkező keresztyén testvérek is, akiket
előre "betápláltak" a legkülönbözőbb szellemi termékkel, és tőlünk azt
várják, hogy egyszerűen igazoljuk várakozásaikat, Igerieljűk azt a képet,
amit eddig is hordoztak magukban rólunk. Megszégyenítően kínos szokott
lenni az ilyen találkozás. Néha udvariasságból hallgatunk, néha bosszú-
san kifakadunk.

Tudomásul kell vennünk, hogy vannak olyanok, akik visszaélnek ven-
dégszeretefünkkcl. S most nemcsak azokra gondolok, akik műkincseket
csempésznek ki országunkból, akik olcsón vásárolnak itt össze antik tár-
gyakat, hogy távoli hazájukban magas áron értékesítsék azokat, hanem
elsősorban azokra, akik becsmérlik népünket, hazánkat, államunkat. Akik
mindenáron saját, rólunk alkotott elképzeléseiket akarják igazolni és úgy
akarnak segíteni, hogy bujtogatnak, ami rossz, azt kinagyítják, egyel-
dalúan kiszínezett képeket festenek saját hazájuk és egyházaik állapotá-
ról, hamis illúziókat keltenek bennünk és szembe akarnak fordítani kör-
nyezetünkkel.

Sajnos még mindig van bennünk sokszor egy olyan indokolatlan kül-
fö!dimádat, ami talán még annak a kornak szülötte, amikor ritka vendég
volt a külföldi hazánkban és magyar ember is alig-alig tehette ki lábát
a határon. A külföldről és a külföldiekről, elsősorban nyugatiakról és
északiakról álomképekben gondolkodtunk. De vajon mi indokolja ezt ma?
Országunk Európa és a világ egyik legcsendesebb, legnyugodtabb, legki-
egyensúlyozottabb országa. Nálunk az emberek kapnak munkát, nincs
munkanélküliség, nálunk házakat építenek, és sok megoldandó kérdésünk
mellett is mindenki tárgyszerűen megállapíthatja, hogy mit fejlődtünk az
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utolsó években. Nemcsak anyasági segély és magas szintű betegellátás
van, olcsó közlekedés és magas szintű kulturális élet, de például közbiz-
tonság is. Nem minden észak-amerikai vagy nyugat-európai nagyváros-
ban lehet elmondani, amit nálunk, hogy ti. este is, éjszaka is végig lehet
menni utcáinkon félelem nélkül. Egy-két évtizede Svédországban élő, most
látogatóba hazatért asszony legnagyobb élményének nevezte Budapesten
a közbiztonságot. "Önöknél későn este is végig lehet sétálni a Duna-par-
ton, s nem kell attól félni, hogy valaki leüt, kirabol, elkéri pénzünket,
hogy kábítószert vehessen magának, mint nálunk Stockholmban vagy Gö-
teborgban." Hazánkon belül egyházunkat is Isten az elmúlt évtizedek-
ben sokféle ajándékkal gazdagította, ezeket az adományokat nem kell
szégyellnünk. Elhallgatni ezeket bún. Amennyire igaz, hogy szívesen ta-
nulunk másoktól, annyira igaz az is, hogy adni- és tanítanivalónk is van!
Beszélgetéseink alaphangja a keresztyén testvériség hangja. Nem mes-
terek és professzorok jönnek hozzánk tanulókhoz és tanítványokhoz, ha-
nem testvérek és vendégek ...

Nagyobb összefüggésekben is érdemes végiggondolni mindezt. A két
éve, 1975-ben Helsinkiben tartott béke- és biztonsági konferencia után
sem lehet nálunk vita vagy kompromisszum tárgya, hogy aki ide belép,
arra nézve érvényesek államunk törvényei, a vendég is köteles államunk
törvényeit tiszteletben tartani és nem avatkozhat belügyeinkbe még ak-
kor sem, ha ezt keresztyén szabadságához tartozónak tekinti. A kulturális
értékek cseréje és a véleménycsere csak pozitív célokat szelgalhat egy-
házi viszonylatban is, vagyis a megértésnek, barátságnak, a békének cél-
jait. A helsinki - 1975 előtt és után gyakran emlegetett -, ún. "harma-
dik kosár" tartaimát mi csak úgy tudjuk elfogadni, ha közben tisztelet-
ben tartják az államok közötti jó kapcsolatok vezérelvét is. Az egyes
emberek közötti kapcsolatok fejlesztése Helsinki szellemében alá van
vetve a népek közötti baráti viszony fejlesztésének, a bizalom erősítésé-
nek, az igazi enyhülésnek. Az információcserének nem rémhírek terjesz-
téséből kell állnia, hanem realitások közléséből és a szándék csak egy
lehet: a népek közötti bizalom növelése, az enyhülés fokozása. Az a Hel-
sinkiben elfogadott záróokmány, amire az idegenforgalommal kapcsolat-
ban is gyakran hivatkoznak, szerintünk egységes egészet alkot, valameny-
nyi mondata összefügg, belőle önkényesen nem emelhető ki egy-egy rész-
let, hiszen akkor az egész értékét veszíti. Például az ún. humanitárius
rész is csak akkor idézhető jogosan, ha a politikai és a kölcsönös tiszte-
letben tartási elveket is komolyan vesszük.

Helyes magatartásunk csak az lehet, hogy bátran Ieszereljük azokat,
akik visszaélve vendégszeretetünkkel politikai ellentéteket akarnak ko-
vácsolni, minket, magyarországi keresztyéneket valamiféle földalatti egy-
házi képletbe akarnak beleszorítani s ezzel katasztrófapolitikába taszítani.
Vendégeink hazamennek, s majd távolról figyelik, vajon van-e aratás
vetésüle nyomán. Jó lenne, ha elhínnek külföldi hittestvéreink, akik ha-
zánkba látogatnak, hogy nem akkor cselekszenek helyesen, ha minket ab-
ban tanácsolnak, hogyan kellene itt "tiszta, biblikus, igazán keresztyén"
egyházpolitikát folytatni, s akkor sem, ha azt akarják elhitetni, milyen
tökéletes, problémamentes egyházi élet van odakint nyugaton vagy észa-
kon, hanem akkor, ha együtt tudnak örülni velünk örömeinknek, együtt
tudnak hálát adni a köszönnivalóért és magukról is jót is, rosszat is
őszintén elmondanak, ahogyan az testvérekhez illik egy családon belül.
Mi pedig nyugodtan,' felszabadultan, hazánkat és egyházunkat felelősen
szeretve tegyük helyére a hamis gondolatokat, az ellentétszítást. A gyű-
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lölet lelkületét udvariasan, de határozottan utasítsuk vissza. Tereljük abba
az irányba a beszélgetést, amely egyedül méltó a keresztyén vendégsze-
retethez, egymás kölcsönös tiszteletben tartásához.

Egy északi látogatónk templomlátogatása során váratlanul ezt kér-
dezte tőlem: "Tudja Ön, hogy Helsinki óta új [átékszabályok vannak ér-
vényben?" Majd a vélemények és eszmék szabad áramlásáról beszélt,
úgy ahogyan azt nemzetközi konferenciákon oly gyakran halljuk. Vála-
szomban arra hívtam fel a figyelmét, hogy keresztyének számára csak
egyféle játékszabály van: a ezeretet játékszabálya. Ez mindig új, aho-
gyan Jézus is újnak nevezte a szeretet parancsát. Ez pedig sohasem fér
össze gyűlölettel, bizalmatlanság szításával, hidegháborús hangokkal. fe-
szültségteremtéssel. Vendégjárás idején jól tesszük, ha nyitottan és ven-
dégszeretettel fogadunk mindenkit, de nem feledkezünk meg felelőssé-
günkről sem, azok iránt sem,akik esetleg visszaél nek vendégszeretetünk-
kel. Igy válunk cselekvő részeseivé a mai magyar vendégszeretetnek.

Dr. Hafenscher Károly

D. Káldy Zoltán püspök beiktat ja a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye
elnökségét: Fodor Ottmár esperest és Czabarka András egyházmegyei

felügyelőt
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Teológiánk tiszteletbeli doktorai

Alekszij Bujevszkij,
az Orosz Ortodox Egyház

Külügyi Hivatalának vezetője

Dr. Aimo Tauno Nikolainen
helsinki püspök
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presbiteriánus lelkész, az Ameríkai
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AZ EURÚPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TANÁCS

VÉGREHAJTÚ BIZOTTSÁGA

június 28. és július 3. között Mátra-
házán ülésezett.

LELKÉSZAVATÁS -
SZOLGÁLATBA BOCSÁTÁS

Július 6-án D. dr. Ottlyk Ernő, az
Északi Egyházkerület püspöke a
nyíregyházi templomban lelkésszé
avatta Bálint László végzett teoló-
gust, július 13-án pedig a vadostaí
templombim szolgálatba kü ldte ki
Böröcz Enikő lelkészi munkatársat,
Július 13-án a Deák téri templom-
ban küldte ki szelgálatra D. Káldy
Zoltán, a Déli Egyházkerület püspö-
ke Ribár Jánosné, sz. Kajos Anna-
mária lelkészi munkatársat.

STRASBOURGI BESZÁMOLÚ

címmel Szirmai Zoltán írt cikket az
Evangélikus Életben arról a nem-
zetközi szemináriumról, amelyen jú-
lius első felében vett részt a Stras-
bourgi ökumenikus Tanulmányi
Intézetben.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖI{
EL()ADÁSA AZ LVSZ VB

ÜLÉSÉN

A Lutheránus Világszövetség Vég-
rehajtó Bizottsága augusztus 17. és
24. között tartotta ülését Amszter-

damban, amelyen D. Káldy Zoltán
püspök "Jézus Krisztus - Úr és
Szolga" címmel tartott előadást.

A FELEI{EZETKÖZI
DIALÚGUSOKAT KOORDINÁLÚ

BIZOTTSÁG ÜLÉSE

A Lutheránus Világszövetség hat-
tagú, felekezetközi dialógusokkal
foglalkozó bizottsága a hollandiai
Zeistben tartotta ülését augusztus
25-30-ig, amelyen részt vett mint
a bizottság tagja D. Káldy Zoltán
püspök.

TESTVÉRI KÖSZÖNTÉS

címmel cikk jelent meg az Evangé-
likus Életben, amely Finta Istvánt,
a Reformátusok Lapja felelős szer-
kesztőjét köszöntötte 60. születés-
napja alkalmából.

AMERIKAI VENDÉGEK
LÁTOGATÁSA

James A. Sherer chicagói teológiai
tanár vezetésével 18 tagú csoport
járt hazánkban. Vendégeink a De-
ák téri, a fasori és a pilisi gyüleke-
zetben szolgáltak.

A BORSOD-HEVESI
EGYHÁZMEGYE

új esperesét, Szebik Imre miskolci
lelkészt szeptember s-an iktatta be
D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület püspöke.
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ÖSZTÖNDIJASCSERE
A FINN EVANGÉLIKUS

EGYHÁZZAL

.Joób Oltvér ostffyasszonyfai lelkészt
egyházunk egy tanulmányi évre ki-
küldte Finnországba, a helsinki
egyetern teológiai fakultására. A
finn evangélikus egyház Erkki
Vaananen finn lelkészt küldte ki a
budapesti Evangélikus Teológiai
Akadémiára ösztöndíjasként.

LELKÉSZI ARANYJUBILEUM
Szeptember 10-én a Deák téri
templomban gyűlt össze az a nyolc
lelkész, akik ötven évvel ezelőtt
kezdték meg szolgálatukat. Az ige-
hirdetést D. Káldy Zoltán püspök
tartotta.

LVSZ TANULMÁNYI
KONFERENCIÁK

A dániai Lieselundban szeptember
13-20. között tanulmányi konferen-
ciát rendeztek az egyház megúju-
lásáról és az egyházi strukturák-
ról. A konferencián dr. Hafen-
scher Károly Deák téri lelkész vett
részt.

A svájci Bosseyban szeptember 22
-27. között tanulmányi konferen-
ciát rendeztek: a keresztyénség és a
marxizrnus közöttí dialógusról ren-
dezendő konzultáció előkészítésére.
Ezen a konferencián if]. Harmati
Béla teológiai előadó vett részt.

A NORVÉG EGYHÁZ
KONFERENCIÁJA

A norvég evangélikus egyház az
északi államok és a szocialista or-
szágok evangélikus egyházai kö-
zötti kapcsolatok előmozdítására
szeptember 13-22. között konferen-
ciát rendezett az Oslo melletti Ma-
rieholmban. A kenferencián dr. Fa-
biny Tibor teológiai akadémiai dé-
kán és dr. Nagy István esperes vett
részt. Dr. Fabiny Tibor dékán "Ige-
hirdetés és diakónia" címmel tar-
tott előadást.
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FINN LELKÉSZKONFERENCIA

A finn evangélikus egyház elsősor-
ban fiatal lelkészek részére konfe-
renciát rendezett Jarvenpaaben. A
konferencián egyházunk képvisele-
tében Baranyai Tamás domonyi lel-
kész vett részt.

SIÓFOKON

tartotta ülését a Keresztyén Béke-
konferencia Folytatólagos Bizottsá-
ga szeptember 16-20. között. Az
ülésről közleményt adtak ki.

DISZDOKTORRÁ AVATÁS
SIÓFOKON

Szeptember 19-én az Evangélikus
Teológiai Akadémia tiszteletbeli
doktorrá avatta Paulos Gregorios
indiai metropolitát, a Szír Ortodox
Egyház teológiai tan árát, Charles L,
Gray New York-i presbiteriánus
lelkészt, az Amerikai Egyesült Al-
larnok KBK Bizottságának alelnö-
két és Alekszij Bujevszkijt, az
Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hi-
vatalának vezetőjét.

A MAGYAR RÓMAI
KATOLIKUS PAPI
BÉKEMOZGALOM

JUBILEUMI tJNNEPSÉGE

címmel emlékezik meg az Evangé-
likus Élet a szeptember 23-án tar-
tott ünnepségről, amelyen huszonöt
éves jubileumát ünnepelte a római
katolíkus papi békemozgalom,

HITTEL KEZDÖDIK-
SZERETETTEL VÉGZŐDIK

Az Evangélikus Teológiai Akadé-
mia szeptember 23-án tartotta tan-
évnyitó ünnepi ülését. Ezen az ülé-
sen tartotta székfoglaló előadását a
két új tiszteletbeli doktor, Alekszij
Bujevszkij és Charles L. Gray,



ÖKUMENIKUS
DELEGÁCIO BULGÁRIÁBAN

A bolgár ortodox egyház meghívá-
sára október 3......,14.között Szamos-
közi István református püspök ve-
zetésével magyar ökumenikus dele-
gáció látogatott Bulgáriába. A kül-
döttség tagjai: D. dr. ottlyk Ernő
püspök, Hecker Frigyes metodista
szuperintendens, Berki Zuárd orto-
dox főlelkész és dr. Aranyos Zoltán
ökumenikus titkár.

ÖKUMENIKUS
DELEGÁCIO AZ NDK-BOL

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa delegációjának ko-
rábbi látogatásának viszonzásakép-
pen október 3-án a német demok-
ratikus köztársaságbeli Evangéliu-
mi Egyházak Szövetségének tíztagú
delegációja érkezett hazánkba D.
Ingo Braecklein thüringiai evan-
gélikus püspök vezetésével. A ven-
dégek igehirdetéssel szolgáltak Mís-
kolcon, Békéscsabán, Pécsett, mun-
karnegbeszélést folytattak az Öku-
menikus Tanács elnökségével, ta-
lálkoztak a budapesti lelkészekkel.
és előadást tartottak részükre. és
Budapesten felkeresték a teológiai
akadémiákat.

ÖKUMENlíKUS EUROPAl
IFJÚSÁGI TANÁCS

Az Ökumenikus Európai Ifjúsági
Tanács október 12-18. között tar-
totta ülését a svájci Diableressben.
Az ülésen egyházunk részéről
Gáncs Péter budavári segédlelkész
vett részt.

"NEM BEFEJEZÉS,
HANEM KEZDET"

címmel közöl ismertetést az Evan-
gélikus Élet D. dr. Bartha Tibor
református püspöknek az ország-
gyűlésen elhangzott felszólalásából.

POLITIKA ES GAZDASÁG

A Keresztyén Békekonferencia "Po-
litika és gazdaság" elnevezésű al-
bizottsága Kijevben tartotta ülését
október 12-15. között. Az ülésen
dr. Vámos József teológiai akadé-
miai tanár vett részt.

ELOKÉSZVLÉS
A NAIROBI NAGYGYŰLÉSRE

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa meghívására ok-
tóber 16-17-én a szocialísta orszá-
gok egyházainak küldöttei kente-
renelát tartottak Budapesten. A ta-
nácskozáson részt vettek a bulgá-
riai, csehszlovákiai, az NDK-beli, a
lengyelországi, a szovjetunióbeli, a
[ugoszlávíal és a magyarországi
protestáns és ortodox egyházak
küldöttei.

MARTIN LUTHER BUND

A Martin Luther Bund október má-
sodik felében tartotta ülését, ame-
lyen részt vett dr. Kamel' Agoston
országos főtitkár, a Gyülekezeti Se-
gély országos előadója.

EGYHÁZAK AZ
IGAZSÁGOSSÁGÉRT

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet C. 1. Ittyvel, az Egyhá-
zak Világtanácsa Fejlesztési Bizott-
sága igazgatójával.

NAIROBI 1975

címmel sorozatot közöl az Evangé-
likus Élet az Egyházak Világtaná-
csa Nagygyűlése témáinak ismer-
tetése céljából.

FOLYTATÁS
ÉS ELMÉL YiTÉS

címmel beszámolót közöl az Evan-
gélikus Élet az NDK egyházai leül-
döttséaének magyarországi látoga-
tásáról.

75



A bé xéscsabai kístemplom

A NÉGYSZÁZ ÉVES
.CSEH" HITVALLÁS

PRÁGAI JUBILEUMA

Ünnepi tudományos ülésszakot ren-
dezett október 23-24-én Prágában
a Csehszlovák Huszita Egyház Husz
Fakultása és az Evangélikus Come-
nius Fakultás. Az .ülésen dr. Fabiny
Tibor teológiai akadé rniai dékán
vett részt.

TANÁCSROZOTT
AZ ORSZÁGOS ESPERESI

ÉRTEREZLET

Október 24-én Budapesten tartotta
ülését az Országos Esperesi Értekez-
let.

AZ EURÓPAI EGYHÁZAR
RONFERENCIÁJA

október 27-31. között Buckowban
tartotta ülését, amelyen D. dr.
Ottlyk Ernő püspök vett részt.
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A VESZPRÉMI
EGYHÁZMEGYE

október 22-én Keszthelyen tartott
egyházmegyei közgyűlé sén került
sor az egyházmegyei elnökség -
Sikos Lajos esperes és Schmidt Já-
nos egyházmegyei felügyelő - be-
iktatására, amelyet D. dr; Ottlyk
Ernő, az Északi Egyházkerület
püspöke végzett.

RÖZÖS HÁLAADÁS
REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

címmel számol be az Evangélikus
Élet a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa tagegyházai-
nak reformációi ünnepségéről.

NAGYOBB ANYAGI
ÁLDOZATOT RÉR

EGYHAZUNI{ VEZETŰSÉGE

címmel ismerteti az Evangélikus
Élet püspökeink körlevelének az
anyagi kérdésekkel foglalkozó rész-
letét,

AZ ÖSZTÖNDíJ
TANÁCS ÜLÉSEI

D. Káldy Zoltán püspök elnökleté-
vel szeptember 29-én ülést tartott
az Ösztöndíj Tanács, és javaslato-
kat tett az 1976-1977. tanulmányi
évben kiküldendő ösztöndíjasokra
nézve.

D. Fabiny Tibor teológiai aka-
démiai dékán elnökletével novem-
ber 5-én az Ösztöndíj Tanács meg-
hallgatta Sárkány Tibor hartai lel-
kész és Krámer György soproni se-
gédlelkész beszámolóját külföldi ta-
nulmányútjáról. Beszélgetést Iolv-
tatott az Ösztöndíj Tanács ifj. Welt-
ler Rezső helyettes lelkésszel terve-
zett kültöldí tanulmányútjáról és
Erkki Juhani Vaananen finn lel-
késszel. a Teológiai Akedémia ösz-
töndíjasával.



ESPERESIKTATÁS
A VASI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Vasi Egyházmegye gyülekezetei
Benkő Béla kissomlyói lelkészt vá-
lasztották meg esperessé. Beiktatá-
sa november 4-én volt Szombathe-
lyen.

A KÜLÜGYI
BIZOTTSÁG ÜLÉSE

D. Káldy Zoltán püspök elnökleté-
vel november ll-én ülést tartott
egyházunk Külügyi' Bizottsága,
amely előkészítette az 1976. évi kül-
ügyi tervet.

DR. FEKETE ZOLTÁN

országos egyházi felügyelő négy he-
tet töltött az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, ahol számos lelkészt,
több gyülekezetet látogatott meg, és
látogatást tett a Pennsylvániai
Teológiai Akadémián is.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK ELÖADÁSA

NÉMET NYELVEN

A "Lutherische Monatshefte" című
nyugatnémet havi folyóirat novem-
beri száma közölte D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök Amszterdamban,
a Lutheránus Világszövetség Vég-
rehajtó Bizottságának ülésén "Jézus
Krisztus - Úr és Szolga" címen
tartott előadásának jelentős részét.

KÖSZÖNTJÜK
A MAGYAR RÁDIÓT

címmel cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben a Magyar Rádió öt-
venéves jubileuma alkalmából.

HUSZONÖT ÉVES
A TEOLÓGIAI AKADÉMIA

bileuma alkalmából. Az ünnepi ülé-
sen az Állami Egyházügyi Hivatal
képviseletében dr. Pozsonyi László
főosztályvezető és Lóránt Vilmos
tanácsos vett részt.. Az Országos El-
nökség nevében D. Káldy Zoltán
püspök-elnök mondott köszöntést,
az ünnepi előadást dr. Prőhle Ká-
roly teológiai akadémiai tanár, az
Ökumenikus Tanács főtitkára tar-
totta.

ÚJ TISZTELETBELI
DOKTORAINK

A Teológiai Akadémia fennállásá-
nak huszonötödik évfordulój ával
kapcsolatosan tiszteletbeli doktorrá
avatta dr. Glen Garfield Williamst,
az Európai Egyházak Konferenciá-
ja főtitkárát, dr. Carl-Jehan Hell-
berget. a Lu therán us Világszövetség

\ .

November 17-én ünnepi ülést tar-
tott a Teológiai Akadémia a Deák D. dr. OttIyk Ernő püspök beiktat ja
téri templomban huszonöt éves [u- Szűcs Kálmán farádi lelkészt.
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Egyházközi Együttműködési Bi-
zottságának igazgatóját és dr. Aimo
Tauno Nikolainen finn püspököt.

A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG
ELUTAZOTT NAI·ROBIBA

Az Egyházak Világtanácsa V.
nagygyűlését november 23. és de-
cember 10. között tartották Nairo-
biban. A magyar küldöttség tagjai:
D. dr. Bartha Tibor református
püspök, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa elnöke, D.
Káldy Zoltán püspök-elnök, dr.
Tóth Károly, a Keresztyén Béke-
konferencia főtitkára, dr. Prőhle
Károly, teológiai akadémiai tanár,
az Ökumenikus Tanács főtitkára és
Laczkovszki János, a baptista egy-
ház elnöke.

AZ ÉSZAKI EGYHAZKERÜLET
PRESBITÉRIUMA

november 25-én tartotta ülését,
amelyen áttekintette az Északi
Egyházkerület életét.

LEGSZEBB
KARACSONYIAJANDÉKUNK

Karácsony előtt megjelent az új for-
dítású teljes magyar Szentírás. Eb-
ből az alkalomból december 19-én
ülést tartott a Magyar Bibliatanács.
Az Országos Presbitérium decem-
ber 29-én tartott ülésén kötelezővé
tette az új magyar bibliafordítás is-
tentiszteleti használatát.

ÜLÉST TARTOTT
AZ ORSZAGOS PRESBITÉBIUM

Az Országos Presbitérium decem-
ber 29-én ülést tartott, amelyen D.
Káldy Zoltán püspök-elnök terjesz-
tette elő jelentését. Ennek alapján
az Országos Presbitérium áttekin-
tette egyházunk egész rnunkáját, és
jelentések hangzottak el egyházunk
munkaágaíval kapcsolatosan.

78

119761

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉSEK
EGYHAZUNKBAN

Újév napján a pesti gyülekezetek
lelkészei, felügyelői, presbiterei kü-
szöntötték D. Káldy Zoltánt, a Déli
Egyházkerület oüspökét.

Az év első munkanapján az Or-
szágos Egyház elnökségének kö-
szöntésére került sor.

NAIROBI

címmel sorozatot közölt az Evan-
gélikus Élet az Egyházak Világta-
nácsa V. nagygyűlésének munkájá-
ról, ismertette a főbb előadásokat
és határozatokat.

DR. PRŐHLE KAROLY
POZSONYBAN

A már hagyományossá vált szlovák
-magyar teológiai vendégelőadások
folytatásaként dr. Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár tartott
előadást január 13-án a pozsonyi
evangélikus teológiai hallgatóknak.

D. KALDY ZOLTAN
.ptJSPÖK GENFBEN

A Lutheránus Világszövetség Egy-
házi Együttműködési Bizottságának
vezetői január 21-22-én munka-
megbeszélést tartottak, amelyen a
bizottság elnökeként részt vett D.
Káldy Zoltán püspök.

DR. KARNER AGOSTON
AZ NSZK-BAN

A Német Szövetségi Köztársaságban
működő Gustav Adolf Werk janu-
árban tartott ülésén dr. Karn er
Agoston országos főtitkár vett részt,
aki előadást tartott egyházunk szol-
gálatáról.



AZ EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓEWADóK
TANÁCSKOZÁSA

D. Káldy Zoltán püspök-elnök el-
nökletével január 28-29-én tanács-
koztak az egyházmegyei sajtóelő-
adók. A kétnapos ülésen áttekintet-
ték egyházunk sajtószolgálatát.

DR. VÁMOS JÓZSEF
BAD SEGEBERGBEN

A Martin Luther Bund (NSZK) Bad
Segebergben január 26-28-án teoló-
giai konferenciát rendezett, ame-
lyen meghívott előadóként részt
vett dr. Vámos József teológiai aka-
démiai tanár.

D. DR. OTTLYK ERNŐ
ARNOLDSHAINBAN

A Keresztyén Békekonferencia An-
tirasszizmus Bizottsága február 2.
és a. között az NSZK-beli Arnolds-
hainban tartotta ülését, amelyen
részt vett D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

EGY ESZTENDŐ,
TIZENÖT MUNKAAG.

HATVAN OLDAL

címmel három cikket közöl az
Evangélikus Élet, amelyben átte-
kintést ad az Országos Egyház mun-
kaágainak helyzetéről, szolgálatáról.

DR. FEKETE ZOLTÁN

országos egyházi felügyelő Egyip-
tomban járt és sok intézményt
meglátogatott, ahol szám os előadást
tartott.

BAKOS LAJOS
REFORMÁTUS PVSPÖK

HETVEN~VES
Ebből az alkalomból D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök egyházunk nevé-
ben meleg hangú levélben köszön-
tötte.

LÁNYOKAT, FIÚKAT
HÍVUNK DIAKÓNIAI

SZOLGÁLATRA!

Az Országos Presbitérium 1975. de-
cember 29-én tartott üléséri határo-
zatot hozott diakóniai tanfolyam
megindítása ügyében. Az Evangé-
likus Élet cikksorozatot közöl ezzel
kapcsolatban. Elsőként a tanfolyam
szervezeti és működési szabályzatát
közli, hivogat a diakóniai szolgálat-
ra, és cikkekben ismerteti a diakó-
niai munkát.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

VEZETŐSÉGÉNEK
NYILATKOZATÁT

ismerteti az Evangélikus Élet,
amelyben a Keresztyén Békekon-
ferencia az angolaí népért való
imádságra és a nép támogatására
hív fel.

TAPASZTALATAIM
TIZENKÉT GYVLEKEZETBEN

címmel egész oldalas cikket közöl
az Evangélikus Élet D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök tollából.

IDTÉS
TERMÉSZETTUDOMÁNY

címmellelkésztovábbképző konfe-
renciát tartott az Ausztriai Evangé-
likus Egyház február 16-21. kö-
zött. A konferencián dr. Nagy Ist-
ván esperes és Reuss András kül-
ügyí titkár vett részt.

DR. LÉKAI LÁSZLÓ
ESZTERGOMI ÉRSEK

ÜNNEPÉLYES SZÉKFOGLALÓJA
alkalmából közli az Evangélikus
Élet D. dr. Bartha Tibor református
püspöknek, az Ökumenikus Tanács
elnökének az ünnepélyes székfogla-
lón elhangzott köszöntését.
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MIKLÓS IMRE ÁLLAMTITKÁR
KÖSZÖNTÖTTE

PRŐHLE. KÁROLY
PROFESSZORT

Dr. Prőhle Károly professzor, a
Teológiai Akadémia tanára, a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa főtitkára február 22-én
töltötte be 65. életévét. Ebből az al-
kalomból fogadta és köszöntötte
Miklós Imre államtitkár, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnöke. Elisme-
réssel szólt Prőhle Károly profesz-
szor hazai és nemzetközi szelgála-
táról. A fogadáson jelen volt D.
Káldy Zoltán püspök-elnök.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK SOMOGYBAN

D. Káldy Zoltán püspök február
25-én látogatást tett Somogyban.
Ebből az alkalomból látogatást tett
a megvei tanácsnál, ahol Balassa
Tibor tanácselnök-helyettes fogad-
ta. Ezt követően fogadta a püspö-
köt Horváth István megyei egyház-
ügyi titkár, majd a Hazafias Nép-
front Somogy megyei Titkárságán
Varga Károly megyei titkár.

ÖRÖMMEL VESZÜNK RÉSZT
A HAZAFIAS NÉPFRONT

MUNKÁJÁBAN

címmel részletet közöl az Evangé-
likus Élet püspökeink körleveléből.

MARTTI VOIPIO
HATVANÉVES

Ebből az alkalomból D. Koren Emil
tollából cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben.

KETTŐS BEIKTATÁS
A GYŐR-SOPRONI

EGYHÁZMEGYÉBEN

Március l1-én Mosonmagyaróvárott
iktatta be D. dr. Ottlyk Ernő, az
Északi Egyházkerület püspöke az
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egyházmegye elnökséget Weltler
Rezső esperes és Pócza Zoltán 1110-

sonmagyaróvári felügyelő szemé-
lyében.

TÖBB KELET-EURÓPAI
EGYHÁZ KÉPVISELŐINEK

TANÁCSKOZÁSA

Március 23-24-én néhány kelet-
európai egyház képviselője, akik
részt vettek az Egyházak Világta-
nácsa Nairobiban tartott nagygyű-
lésén, Budapesten tartotta tanács-
kozását. A főelőadást D. Káldy Zol-
tán püspök tartotta.

PSZICHIÁTRIAI
SZAKKONFERENCIA

Március 22-25. között az NDK-beli
Kühlungsbornban pszichiátriai
szakkonferenciát tartottak az evan-
géliumi egyházak. Erre a konferen-
dára egyházunk vezetősége Muncz
Frigyest, a Budai Szeretetotthonok
igazgatóját küldte ki.

KÜLÖNFÉLE VALLÁSOK
KÉPVISELŐINEK

BÉKEKONFERENCIÁJA

D. -Káldy Zoltán püspök-elnök is
meghívást kapott arra a konferen-
ciára, amelyet Pimen pátriárka kez-
deményezésére hívtak össze már-
cius 29-31. között a Moszkva mel-
letti .Zagorszkba.

"TÁMOGATJUK
A BÉKESZERETŐ ERŐKET"

cikk jelent meg az Evangélikus
Életben a március 29-31. között
Moszkvában rendezett konferenciá-
val kapcsolatosan. amelyben közlés-
re került a konferencia felhívása. A
magyarországi egyházakat D. Káldy
Zoltán püspök, Bakos Lajos refor-
mátus és Kacziba József római ka-
tolikus püspök képviselte a konfe-
rencián.



DR. FABINY TIBOR DEKÁN" ..
VENDÉG ELŐADÁSA

LIPCSÉBEN

A Lipcsei Teológiai Fakultás rekto-
rának meghívására dr. Fabiny Ti-
bor teológiai akadémiai dékán már-
cius 31. és április 2. között vendég-
előadásokat tartott az NDK legna-
gyobb létszámú evangélikus teoló-
giai fakultásán.

MIKLÓS IMRE ÁLLAMTITKÁR
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Magyar Újságírók Országos Szö-
vetsége és az Állami Egyházügyi
Hivatal március 31-én konzultáció-
val egybekötött sajtótájékoztatót
szervezett az egyházi lapok szer-
kesztői és vezető munkatársai szá-
mára, amelyen Miklós Imre állam-
titkár, az Állami Egyházügyi Hiva-
tal elnöke tartott előadást az idő-
szerű egyházpolitikai kérdésekről.

DR. JOHANNES HEMPEL
PŰSPÖK LÁTOGATÁSA

Egyházunk meghívására hivatalos
látogatásra április 5-én hazánkba
érkezett dr. Johannes Hempel, a
szász tartományi egyház püspöke
és felesége, akik megbeszélést foly-
tattak egyházunk vezetőivel és
megismerkedtek intézményeinkkel.
Hempel püspök betegség miatt
kénytelen volt magyarországi láto-
gatását megszakítani.

E. MURTORINNE FINN
PROFESSZOR ELOADÁSAI

Április 4-11. között hazánkban
tartózkodott dr. E. Murtorinne pro-
fesszor, a helsinki egyetem egyház-
történeti tanszékének tanára, aki
előadásokat tartott a Teológiai Aka-
démián.

EGYSÉGBEN,
EGYETÉRTÉSBEN

címmel cikket közölt az Evangé-
likus Élet a Hazafias Népfront
munkájával kapcsolatosan.

6 Evangélikus naptár

. D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK SZOMBATHELYEN

D. Káldy Zoltán püspök-elnök áp-
rilis 8-án Szombathely re látogatott.
Tisztelgő látogatást tett dr. Gonda
Györgynél. a Vas megyei Tanács
elnökénél, és meglátogatta Koltay
Gyula megy ei egyházügyi titkárt.

A FEJÉR-KOMÁROMI
EGYHÁZMEGYE

újraválasztott elnökségét, dr. Nagy
István esperest és dr. Szelényi
Gusztáv egyházmegyei felügyelőt,
április B-án Komáromban iktatta
be D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke.

FIATAL KERESZTYÉNEK
EGY JOBB VILÁGÉRT

"Felszabadítás és enyhülés - fia-
tal keresztyének részvétele a jobb
világért való fáradozásban Jézus
Krisztus szellemében" témával tar-
totta idei ülését a Keresztyéri Bé-
kekonferencia Ifjúsági Bizottsága
április 12-15. között egy bremeni
(NSZK) gyülekezetben. Az ülésen
Baranyai Tamás domonyi lelkész,
mint a bizottság tagja vett részt.

TAMOGASSUK A
BÉKE- VILÁGTANÁCS

ÚJ STOCKHOLMI FELHíVÁSÁT!

címmel közli az Evangélikus Élet
az Országos Béketanács felhívását.
A felhívás követeli, hogy szüntes-
sék be a fegyverkezési versenyt.

A MAGYAR
BIBLIATANÁCS VLÉSE

A Magyar Bibliatanács április 15-én
ülést tartott, amelyen részt vett O.
van Luyn. a Bibliatársulatok Világ-
szövetségének új Európa-titkára.
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Risto Lehtonen igét hirdet a fasori templomban,
Csaba József nr. tanár tolmácsol ja

D. Káldy Zoltán püspök beiktat ja a Pesti Egyházmegye elnökségéi;
Virágh Gyula esperest és Odor István egyházmegyei felügyelőt
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EGYHÁZ A
SZOCIALIZMUSBAN

Az Európai Ökumenikus Informá-
ciós Munkaközösség a fenti témá-
val tartotta meg idei ülését Eise-
nachban (NDK) április 27-30. kö-
zött. A tanácskozáson egyházunk
részéről dr. Nagy István esperes és
dr. Vámos József teológiai akadé-
miai tanár vett részt.

KIFELÉ EGYÜTT VÉDJÜK,
BEFELÉ EGYÜTT SZÉPITJÜK

KÖZÖS OTTHONUNKAT
A béke és barátsági hónap megnyi-
tása alkalmából május 6-án ülést
tartott az Országos Béketanács. Az
ülésen D. Káldy Zoltán püspök
szólalt fel.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSf;G

KÉPVISELÖlNEK LÁTOGATÁSA

D. Paul Hansen dán lelkész, a
Lutheránus Világszövetség Europa-
titkára, valamint Risto Lehtonen
finn lelkész, a Lutheránus Világ-
szövetség különleges feladatokkal
megbízott munkatársa egyházunk
vezetőségének meghívására április
28. és május 3. között hazánkban
tartózkodott.

DR. FEKETE ZOLTÁN
KÖSZÖNTÉSE

Hatvanötödik születésnapja alkal-
mából egyházunk Országos Elnök-
sége és az országos munkaágak ve-
zetői körében köszöntötte D. Káldy
Zoltán püspök-elnök dr. Fekete Zol-
tán országos egyházi felügyelőt,
egyetemi tanárt.

Az Állami Egyházügyi Hivatal
képviseletében dr. Pozsonyi László
főosztályvezető tolmácsolta Miklós
Imre államtitkár, az Állami Egy-
házügyi Hivatal elnökének és a Hi-
vatal dolgozóinak [ókívánságait.
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HUSZONÖT ÉVES
AZ ÁLLAMI- EGYHÁZÜGYI

HIVATAL

Május közepén ünnepelte fennállá-
sának huszonötödik évfordulóját az
Állami Egyházügyi Hivatal. Ebből
az alkalomból köszöntést közöl az
Evangélikus Élet.

HITBEN ÉS
TESTVÉRISf;GBEN

MEGERÖSÖDVE TUDUNK
HŰEN SZOLGÁLNI

címmel kőzöl beszámolót az Evan-
gélikus Élet arról, hogy megkez-
dődtek az országos lelkészi konfe-
renciák Gyenesdiáson.

SZERETETSZOLGÁLAT
MINDEN

EMBERTÁRSUNKÉRT

címmel beszámolót közöl az Evan-
gélikus Élet a Rogate vasárnapján
Baján tartott egyházmegyei diakó-
niai napról.

A PESTI EGYHÁZMEGYE

elnökségének beiktatása május 16-
án volt a fasori templomban. Es-
peressé ismét Vir ágh Gyula pester-
zsébeti lelkészt választották meg az
egyházmegye gyülekezetei, egyház-
megyei felügyelővé pedig Odor Ist-
vánt. A beiktatást D. Káldy Zoltán
püspök végezte.

ELŐSZÖR, DE NEM
ISMERETLENVL

címmel beszámolót közöl az Evan-
gélikus Élet dr. Heinrich Rathke
mecklenburgi evangélikus püspök
magyarországi látogatásáról.
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D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
ÉS KANADÁBAN

David Preus, az Amerikai Evangé-
likus Egyház elnökének meghívásá-
ra D. Káldy Zoltán püspök-elnök
május l7-én az Egyesült Allamok-
ba utazott, ahol megbeszéléseket
folytatott egyházi vezetőkkel, elő-
adásokat tartott és igehirdetésekkel
szolgált.

Ezt követően Saskatoonban (Ka-
nada) részt vett a Lutheránus Vi-
lágszövetség Egyházi Együttműkö-
dési Bizottságának idei ülésén jú-
nius 3-12. között mint a bizottság
alelnöke.

AFRIKA VASÁRNAPJA

Május 23-át a Keresztyén Béke-
konferencia javaslatára Afrika-va-
sárnappá nyilvánították. Az Evan-
gélikus Élet vezércikkben emléke-
zett meg erről az alkalomról.

NINCS EGYHÁZ
DIAKÓNIA NÉLKÜL

• címmel számol be az Evangélikus
Élet a június 8-10. között Gyenes-
diáson tartott Országos Diakóniai
Konferenciáról.
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TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia június l8-án
tartotta tanévzáró ünnepi ülését. A
tanévzáró istentiszteleten D. dr.
Ottlyk Ernő, az Északi Egyházke-
rület püspöke hirdette az igét.

LELKÉSZA VATÁS -
SZOLGÁLA'.l1BA

VALÓ KIBOCSÁTÁS

Június 27-én a fasori templomban
avatta lelkésszé D. Káldy Zoltán, a
Déli Egyházkerület püspöke Németh
Pál és Rafael József végzett teoló-
gusokat.

Ugyancsak június 27-én a várpa-
lotai templomban bocsátotta ki a
szolgálatba D. dr. Ottlyk Ernő, az
Északi Egyházkerület püspöke Var-
sányi Vilma lelkészi munkatársat.

Július 3-án a bokodi templomban
avatta lelkésszé D. dr. Ottlyk Ernő,
az Északi Egyházkerület püspöke
Szabó Vilmos végzett teológust és
bocsátotta ki a szolgálatba Piri Zsu-
zsanna lelkészi munkatársat .

Összeállította:
Harkányi László



Tanévzáró a Teológiai Akadémián

D. dr, Ottlyk Ernő püspök
igét hirdet

Szabó Vilmos búcsúzik
a végző hallgatók nevében

A jutalmak ..átadása
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A Teológiai Akadémia hallgatói

A jutalmak átadása
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Gyülekezeteinli. élete

A GYŰLEKEZETEINK ÉLETÉRÓL SZOLO összefoglaló számadásunk
mindig .,keresztféléves", mint a Krónika is, amely a közegyház életének
eseményeit és a nemzetközi kapcsolatokat hivatott csokorba kötni. Még
szinte el sem értük a folyó esztendő félévi fordulópontját, amikor elkez-
dődik a következő esztendő Evangélikus Naptárának a gondos és szorgos
előkészítő munkája. Talán éppen ezekben az órákban, amikor e sorokat
kopogtatorn, emelkedik a magasba az a repülőgép, amelyik az óceánt át-
ivelve hazahozza egyhónapi észak-amerikai és kanadai szolgálati útja után
D. Káldy Zoltán országos püspök-elnökünket, naptárunk szerkesztőjét, a
kaposvári gyülekezet pedig lázas izgalommal készül az ünnepi eseményre.
amelyen a püspök újra beiktat ja gyülekezetük lelkészét a Somogy-Zalai
Egyházmegye esperesi tisztébe elnöktársával, Horváth Lajos egyházme-
gyei felügyelővel együtt. Majd tessék visszalapozni naptárunk kézhezvé-
tele után, hogy mikor voltak ezek az események!

E néhány sor nem rnentegetőzés, még kevésbé panasz. Egyrészt arra
a gondesságra utal, amellyel minden évben szép, tartalmas naptárt sze-
retnénk olvasóink kezébe adni - s ehhez bizony jó előre fel kell ké-
szülni, másrészt még sokféle munkát kell elvégezníük egyházi sajtónk fe-
lelőseinek és a nyomda dolgozóinak a kéziratok átvételétől addig, míg
szószékeinkről közölhetjük az új naptár megjelenését. Hogy nincs okunk
sem mentegetőzni, sem panaszkodni, arra példaként hadd emIítsem azt a
személyes külföldi tapasztalatom at, amikor odakint a két év múlva meg-
jelenő naptár kéziratanyagát láttam a szerkesztő kezében.

A GYűLEKEZETEINK ÉLETÉRÖL szOL6 BESZÁMOLOMAT tehát
1975. június 29-éveI kezdem. Ezen a napon

BEKESCSABAN

orgonát avattak. A század kezdetén épült orgona nemcsak javításra sze-
rult. A megnövekedett igényeket is figyelembe kellett venni, ami egyhá-
zunkban egy városi gyülekezetben jelentkezik és azt az érdeklődest is, ami
általában tapasztalható hazánkban az orgonaművészet klasszikusai iránt.
Ez utóbbi játszott közre abban, hogy az orgona felújításához jelentős ösz-
szegge! járult hozzá a békéscsabai Tanács V. B. is. Az avatás szolgálatát
Mekis Adám esperes végezte. Délután az átépítést tervező Trajtler Gábor
orgonarnűvész-Ielkész mutatta be hangverseny keretében a nagyszámú
gyülekezet és vendégek jelenlétében, hogy "mit tud" az új orgona.

CSENGŐDÖN

az egymást váltó nemzedékek szolgálatának megbecsülését jelezte, hogy
a templom építésének megkezdése 25 éves jubileumára meghívták Bándi
István gyékénye si lelkészt, aki 40 évvel korábban elkezdte a gyülekezet-
szervezés munkáját. Mucsi Lajos és felesége emlékét pedig, akik a temp-
lom tel ket is ajándékozták, márvány táblán örökítette _meg a gyülekezet.
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MOH ORAT,

a Cserhát lankáin meghúzódó kis nógrádi falut éppen úgyelsősorban az
irodalmi érdeklődésű emberek tartják számon, mint a nem messze fekvő,
Madáchot idéző Csesztvét. Illene minden magyar evangélikusnak emlé-
kezetébe vésni, hogy a "jó, öreg palóc" Mikszáth (persze legszebb férfiú
korában) itt kötött házasságot Mauks Ilonával. Az akkor "vadonatúj" (8
éve álló) templomot a gyülekezet a templom 100 éves jubileumára felújí-
totta belsejében és tetőzetében. A hálaadó ünnep igehirdető szolgálatát
D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte, aki ezen a napon a 325 éves múltra
visszatekintő anyagyülekezet, Szügy templomában is ünnepi szolgálatot
végzett.

Százéves a mohorai templom A pécsi templom

PÉCS

evangélikussága is ebben az évben ünnepelte templomának 100 éves ju-
bileumát. Ki vethetné szemükre, hogy az ünnep elképzelhetetlen az an-
nak idején hamar szívükbe zárt ifjú káplán, a szórványokat fáradhatat-
lanul motorháton járó fiatal lelkész és korán az egyházmegye felelős es-
peresi posztjára kerülő D. Káldy Zoltán, ma a Déli Egyházkerület és or-
szágos püspök-elnökünk szolgálata nélkül. A zsúfolásig megtelt templom-
ban elmondott és a két tanácsterembe is közvetített igehirdetés termé-
szetszerűleg szólt az otthonról, az Isten háza népe hajlékáról, ahol a
gyülekezet "családja" tanulja megérteni és szolgálni a keresztyénség és a
ma élő emberiség összetartozó közösségét, Ezt szolgálta a püspök elő-
adása is a külföldi útjain szerzett tapasztalatokról.
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NAGY VAZSONY

nevét nemcsak mi tanultuk meg a történelemből a törökverő és ma-
lomkövet hajigáló jobbágyból várkapitánnyá nőtt Kinizsi nevével együtt.
Gyötrik e dél-bakonyi falucska nevét a hazánkba áramló külföldi turis-
ták ezrei is, akik az ünnepi lovasjátékokat akarják látni, meg ősmagyar
módon megülni az itt gondozott lovak hátát. Szolaálatí utam során ma-
gam is megcsodáltam, hogy az 1796-ban épült ki s evangélikus templo-
munk milyen stílszerűen épült bele a történelmi levegőjű környezetbe.
Az OrszágosMűemléki Felügyelőség is értékelte ez t, amikor amencshelyi
központú gyülekezet és a Gyülekezeti Segély törekvését az épület felújí-
tására jelentős összeggel segítette. A hálaadó istentisztelet szolgálatát az
egyházkerület püspöke, D. dr. Ottlyk Ernő végezte.

BÉK:ÉSCSABAN

rendkívüli, de örvendetes módon kellett megoldani a kétszázharminc éves
(Tessedik Sámuel édesapja kezdeményezésére megépített) kistemplom fel-
újításával kapcsolatos hálaadó ünnepi alkalmat. A D. Káldy Zoltán
püspök igehirdetését hallgató gyülekezetnek csak egy része fért volna
el a város legrégibb műernlékét jelentő görög kereszt alakú, tükör bolto-
zatos, a városképet meghatározó templomban, amelynek megújítására ösz-
szefogott a gyülekezet, a Gyülekezeti Segély és az Országos Műemléki
Felügyelőség. Magyar evangélikus egyházunk tagjainak közel egynegye-
dét magába ölelő "Békés" (agrárforradalmak gyújtópont ja) centrumának
gyülekezete csak a későbben épült, szédítő méretű nagytemplomban fért
el ezen a napon. Az igehirdetés a gyökerekig nyúlt vissza, amikor az
egykor idetelepült szlovák ajkú földművelők Isten iránti tiszteletét és
emberek iránti szeretetét napjaink társadalmi és politikai problémái meg-
oldása irányában egyházunk diakóniai szelgálatára ídőszerűsítette, A kís-
templomot felszentelő liturgikus szolgálat utáni közgyűlésen jelen volt
Gregor György Békés megye egyházügyi titkára, Babák György, a békés-
csabai Tanács V. B. elnökhelyettese és Banadics Antalné, a Hazafias
Népfront városi titkára is.

RAKOSCSABAN

az OSZl szeretetvendégségen, a kertváros gyülekezete Harkányi Lászlótól,
Sajtóosztályunk tördelőszerkesztőjétől kapott tájékoztatást egyházunk
sajtószolgálatának mai feladatairól és közeli terveiről.

KISMANYOKON

a templom tatarozását követő hálaadó istentiszteleten Sólyom Károly
esperes magyar nyelven, Lackner Aladár gyönki lelkész német nyelven
végzett igehirdetési szolgálatot, amelyhez kapcsolódott a bo.nyhádi gyü-
lekezet énekkarának szolgálata.

MEND:E:N

D. Káldy Zoltán püspök hirdetett igét azon az istentiszteleten, amelyen
Buriusz Mihály felügyelő; Hunka Mihály gondnok, Kriskó Mihály pénz-
táros és 20 presbiter tett esküt a püspök és Detre László esperes, a gyü-
lekezet lelkésze előtt gyülekezeti szolgálatának hűséges teljesítésére, egy-
házunk diakóniai útjának követésére.
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LUCFALVA

még 500 lelket sem számláló gyülekezete új imaházának feZszenteléséTe
mind a Nógrád megyéből és az ország más tájairól érkezőknek mind a
falubelieknek volt alkalmuk felmérni azt a hatalmas változást, ami a
felszabadulás óta falvaink életében végbement. A kis gyülekezet új paró-
kia ajtaját tárta ki a közelmúltban a fiatal lelkész, Széll Bulcsú és csa-
ládja előtt. Az 1975 őszén D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgálatával fel-
szentelt imaház modern berendezése (pl. olajkályhák használata) érzé-
keltette, hogya város (ez esetben Salgótarján ipari centrumunk) és a
földművelő falu életszínvonala napjainkban egyre inkább közelít egymás-
hoz.

A gödöllői templom A hácsi templom

CSIKÓSTÖTTÖS

gyülekezete, de a szomszédos gyülekezetek idesereglő ünn-eplő serege szá-
mára is bizonyára emlékezetes marad 1975. október 5-e, amikor D. Káldy
Zoltán püspök újra átadta rendeltetésének a belsőleg felújított templomot.
A presbitérium autós kivonulása a püspök fogadására a falu határába
nemcsak az előző bekezdésben jelzett életszínvonal-változást jelezte, ha-
nem azt a fölzárkózást is, ahogy a gyülekezeteink tiszti karai és presbi-
téríumaí, de egész egyházunk népe egyetértését, segítő szándékát fejezi
ki egyházunk vezetőinek útmutató szolgálatához.
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KECSKEMÉTEN

a gyülekezet őszi szeretetvendégségén Sárkány Tibo1' hartai lelkész elő-
adása a Német Demokratikus Köztársaságban töltött tanulmányútjáról
jól érzékeltette a két szocialista ország területén élő evangélikus egyhá-
zak testvéri együtt munkálkodását.

HÉVIZGYÖRK

a Galga partján fekszik. Az evangélikus gyülekezet tagjai is a nagyüzemi
gazdálkodást folytató tsz-ben dolgoznak, vagy a háztájiban terrnelt pri-
mőröket szállítják a közel került főváros piacaira, Nagy számmal van-
nak ma már az iparban dolgozók is. A biztos anyagi háttér és gyülekezeti
összetartás eredményeként Hévizgyörk 1954 6ta az állandóan építő gyü-
lekezeteink közé tartozik. Legutóbb dr. Kotsis Iván tervei alapján új ka1'-
zatot, Trajtler Gábor terve alapján pedig új orgonát építtetett a gyüle-
kezet 250 ezer Ft pénzadományból, sok önkéntes munkával. D. Káldy
Zoltán püspök 1975. október 12-én végezte a felszentelés szolgálatát, majd
Trajtler Gábor jeles művek előadásával mutatta be az orgonát a gyüle-
kezetnek és a vendégeknek.

APOSTAG

gyülekezeti anyagi és természetbeni felajánlásokból és a Lutheránus Vi-
lágszövetség adománya felhasználával külsőleg renoválta XVIII. századi
templomát. A megújított templomban D. Káldy Zoltán püspök végezte
az ünnepl szelgálatot. A közgyűlésen felsz6lalt Fekete János Bács-Kiskun
megye egyházügyi titkára is.

BALASSAGYARMAT

gyülekezete temploma felavatásának 190. évfordulójára új köntösbe öl-
töztette lelki otthonát. A hálaadó istentiszteleten D. dr. Ottlyk Ernő
p" pök szolgált igehirdetéssel. A közgyűlésen a városi Tanács V. B. is
k viseltette magát Bacsur Sándor művelődési osztályvezető megjelené-
sével, aki felszólalásában arról szólt, hogya város és a gyülekezet meg-
találta a közös hangot.

DUNAEGYHÁZA

temploma kétszáz év óta otthona a gyülekezetnek. A jubileumra kívülről
teljes felújítást végzett a gyülekezet. Az ünnepi alkalom szolgálatát
D. Káldy Zoltán püspök végezte, Tóth-Szöllős Mihályesperes és Szabo
István helyi lelkész segédletévei. Jelen volt az ünnepi eseményen Fekete
János megyei egyházügyi titkár és Bakos János, a községi Hazafias Nép-
front elnöke is, akik a megye, illetve község szívélyes jókívánságait tol-
mácsolták az ünneplő gyülekezetnek.
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ÖRBOTTVÁN
maroknyi gyülekezete megérte, hogy régi sárfalból emelt temploma he-
lyett újat építhetett. A több mint egy évtizedes áldozatvállalás eredmé-
nye fölötti. öröm akkor teljesedett ki, amikor D. Káldy Zoltán püspök
felszentelte· az új templomot Salamon templomszentelési imádságára
épülő igehirdetésében. .

Az (íj arnóti parókia

HÁCSRA
földes úton döcögő szekéren érkezett meg vendégszolgálatra két évtiz
del ezelőtt az akkori esperes, Káldy Zoltán. Az 1975. év végére kívül-
belül megújitott templomba ünnepi szolgálatra meghívott püspököt most
a község határában bitumenes kövesúton autójukkal ideérkező hívek kö-
szöntötték, Az ünnepi közgyűlés felszólalói között volt Szent-Ivány Ödön
egyházkerületi felügyelő is, aki a Déli Egyházkerület elnöksége és gyüle-
kezetei köszöntését tolmácsolta. .

ARNÚTON
az 1710-es évet jegyezték a lelkészlakás egykori építői a rnestergerendára.
Az egyházi esztendő végén új parókiát avathatott D. dr. Ottlyk Ernő
püspök a 350 lelkes gyülekezetben, amelynek tagjai 330 ezer Ft értékű
áldozatot hoztak az új lelkészlakás felépítéséért, amely magában foglalja
a gyülekezeti termet is.
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NAGYSZÉNAS

gyülekezete 1975. végen emlékezett temploma felszentelésének 75. évfor-
dulójára. Ebből az alkalomból meghívta a Nyugat-békési Egyházmegye
gyülekezeteinek presbitereit konferenciára. A főelóadást D. Káldy Zoltán
püspök tartotta, aki ezen a napon igehirdetéssel is szolgált a jubiláló
gyülekezetnek.

HEG YESHALOM

templomát renováltatta a gyülekezet a Gyülekezeti Segély és az Országos
Műemléki Felügyelőség anyagi segítségével. A hálaadó Istentiszteleten
D. dr. Ottlyk Ernő szolgált. Az ünnepségerr részt vett Weltler Rezső es-
peres ls, aki 17 éven át szolgált a nyugati határ kapuját jelentő város
gyülekezetében.

ACSA

gyülekezete kívül-belül megújította kiizei két és negyed százados temp-
lomát. D. Káldy Zoltán püspök adta át ünnepi istentisztelet keretében
újra rendeltetésének a templomot. Az ünnepség, amely arra is alkalom
volt, hogy a gyülekezet köszöntse itt 25 éve szolgáló lelkészét, Maróti
Jánost és gyülekezeti felügyelőjét - gazdagodott a lelkész szülőfaluja,
Pilis énekkarának szolgálatával, A hagyományokat őrzö gyülekezet népi
hímzésű törülközőkkel és szalaggal átkötött ünnepi kaláccsal ajándékozta
meg vendégeit.

ERDÖKÜRTÖN

is szolgált ezen a napon a pilisi énekkar. Az Acsához tartozó leánygyü-
lekezet is köszöntötte jubiláló lelkészét az istentiszteleten, amelynek ige-
hirdető zolgálatat Tóth Károly pilisi igazgató-lelkész végezte.

BŰK

gyülekezete központi fűtéssel látta el parókiáját. A templom felszentelé-
sének 19(). évfordulóján az ünneplő gyülekezetnek D. dr. Ottlyk Emő
püspök hirdette Isten igéjét.

IHAROS

Iharosberény 120 lelkes áldozatkész filiája szép ajándékot kapott 1975
karácsonyára. Modern kis templomát december 21-én szentelte fel a So-
mogyba mindig hazatérő D. Káldy Zoltán püspök. A gyülekezet nagy ál-
dozatot hozott pénzben és munkában, de felsorakozott melléjük segítsé-
gével a Gyülekezeti Segély és a Lutheránus Világszövetség. Az ünnepi
szolgálatot végző országos püspök-elnökünk a gyülekezet családias lég-
körében akkori friss afrikai élményeiről, nairobi tapasztalatairól szá-
molt be.

VESZPRÉM

szép környezetű, évezredes történelmi emlékeket őriző városa is hatal-
mas változásokon megy át a szocialista építés korában. A változások mo-v
dern megoldásokra ösztönzik sok helyütt a gyülekezeteket, így Veszprém-
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ben is. A megújuló városban a külső felújítás mellett úgy rendezte át at
gyülekezet temploma belsejét, hogy az istentiszteleti helyből egy-kettőre
gyülekezeti teremmé rendezhető át. A megújított templomban december-
21-én az egyházkerület püspöke, D. dr. Ottlyk Ernő szolgált igehirde-
téssel. Az ünnepi közgyűlésen dr. Bakos Lajos, a Dunántúli Református.
Egyházkerület püspöke értékelte a magyar állam és egyházak jó kap-
csolatát és a testvéregyházak egymást segítő viszonyát. Az egyházkerü-
letek gyülekezeteinek köszöntését pedig dr. Mihály Dezső egyházkerületi
felügyelő tolmácsolta.

A bonyhádi templom Az új iharosi templom

OROSHAzAN

1976 első napjan 40 presbitert, a képviselő-testület 70 tagját és a gyüle-
kezet új kántorát iktatta tisztségükbe a gyülekezet lelkésze és az egy-
házmegye esperese, Koszorús Oszkár.

MEDGYESEGYHAzAN

kétnyelvű, szlovák-magyar istentisztelet keretében iktatta tisztségükbe
az esztendő első vasárnapján Mekis Adám, a Kelet-békési Egyházmegye
esperese a gyülekezet új tisztségviselőit.
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KECSKEMÉTEN
közös ökumenikus előadássorozatot tartott az evangélikus és református
gyülekezet, 1976 február elején, amelynek keretében Komjáthy Aladár
református esperes és dr. Vámos József, Teológiai Akadémiánk tanára a
keresztyén embereknek a nagyobb közösségek iránti elkötelezéséről ad-
tak tanítást.

SOLTVADKERTEN
az Egyesült Allamokban tett tanulmányút ja tapasztalatairól tartott elő-
adást Blázy Lajos újpesti lelkész. Hasonló beszámolóval szolgált az or-
szágos diakoniai megbízott ügyvivőnk más gyülekezetekben is.

DEÁK TÉRI
gyülekezetünkben több szelgálatot is végeztek az elmúlt év szuplikációs
vasárnapján teológiai hallgatói nk dr. Selmeczi János igazgató és Szabó
Lajos szenior vezetésével. A gyülekezet tagjai 5000 Ft perselypénzzel tá-
mogatták ez-en a napon lelkészképzésünket.

SOLTVADKERTEN
közel 200 gyülekezeti tisztségviselő sereglett egybe pl'esbiteri napra, akik-
nek D. Káldy Zoltán püspök tartott széles távlatú előadást a világke-
resztyénség mai helyzetéről és időszerű kérdéseiről az Egyházak Világ-
tanácsa nagygyűlésén szerzett tapasztalatai alapján. Tóth-Szöllős Mihály
esperes a hazai egyházunk előtt álló feladatokról és bennük a presbite-
rek szerepéről szólt az egybegyűltek előtt. D. Káldy Zoltán a nap folya-
mán igehirdetéssel is szolgált a soltvadkerti gyülekezet istentiszteletén.

KŐBÁNYÁN
a gyülekezet februári szeretetvendégségén "teológusest" keretében öt fia-
tal arra adott személyes választ, hogy miért lett teológus. A vallomások
mögött kirajzolódott az őket útra bocsátó gyülekezetek arca is.

OBUDÁN
a gyülekezet zár számadó ülésén részt vett D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke is, aki felszólalásában közegyházi tájékoztatást is
adott a presbitereknek, kiemelve egyházunk intézményes diakóniája előtt
álló nagy feladatokat. A püspök a közgyűlés előtt istentiszteleten ige-
hirdetéssel is szolgált. A délutáni szeretetvendégségen dr. Rédey Pál fe-
rencvárosi lelkész az évfordulóhoz kapcsolódva Rákócziról és koráról tar-
tott előadást.

BUDAVÁR
templomában egyházzenei áhitattal ünnepelte a gyülekezet énekkarának.
a Schütz kórusnak 20 éves szolgálatát. Ezalatt több mint 400 alkalom-
mal szolgált az énekkar a Bécsikapu téri templomban és más gyülekeze-
tekben is. Rep-ertoárjában pedig 200 kisebb-nagyobb zenei mű szerepelt
hazai és külföldi, klasszikus és modern szerzők műveiből. Az énekkar jó
szolgálataí hátterében ott van Csorba István karnagy és Peskó György
orgonamüvész hűséges munkája is.
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DEÁK TÉRI

gyülekezetunk Lutheránia énekkara Weltler Jenő karnagy több évtizedes
irányítása és Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkészünk segítsége mellett
különösen is jó hírt szerzett magának klasszikus (elsősorban Bach) és mai
magyar (kiemelkedően Szokolay Sándor) zeneszerzők nek az emberi hangra
felépített művei előadásában. A leginkább az egyházi ünnepkörökhöz
kapcsolódó zenés áhítatok, amelyeken szívesen vállalnak szólószerepeket
neves művészek is, széles érdeklődést váltanak ki a gyülekezet határain
túl is.

MISKOLCON

dr. Karnel' Ágoston országos főtitkár szolgált istentiszteleten igehirdetés-
sel, és a tavaszi szeretetvendégségen színes beszámolót tartott személyes
élmények alapján az osztl'ák evangélikus egyház életéről.

BALASSAGYARMAT

és környékén mozgalmas vasárnap keretében végzett együttes szelgála-
tokat D. dr. Ottlyk Ernő püspök és a teológus fiatalok egy csoportja
dr. Selmeczi János igazgató vezetésével 1976. március 21-én. Ütjukra el-
kísérte őket Blázy Lajos országos diakóniaí ügyvivő, aki meglátogatta a
balassagyarmati szeretetotthont, és a gyülekezetek figyelmét szeretet sz01-
gálatunk időszerű feladataira irányította.

RÁBCAKAPI-BEZI-TÁRNOKRÉTI-SOPRON

jelezte azt az útvonalat, amelyen D. dr. OtUyk Ernő püspök látogatáso-
kat tett hazánk északnyugati sarkában élő gyülekezeteinkben. Az út vég-
állomásán a püspök felavatta a soproni gyülekezet új imatel'mét, és részt
vett Krámer György lelkész beiktatásán a délutáni német-magyal' nyelvű
istentiszteleten.

KONDOROSON

a május 9-i szeretetvendégségen Mekis Ádám esperes tartott előadást egy-
házunknak az emberi haladásért és a világ békéjéért vállalt szolgálata
időszerű feladatairól.

A BAKONY HEGYSÉG

romantikus környezetében élő, nagy történelmi hátterű, lélekszámban
azonban kicsiny gyülekezete it látogatta meg D. dr. Ottlyk Ernő püspök,
és szolgálatai kapcsán a gyülekezetek mai örömeiről és gondjairól ta-
nácskozott a gyülekezetek vezetőivel.

KESZTHELYEN

a gyülekezet önállósulásának 50. évfordulójám megújították a templom
külsejét. Az ünnepi alkalom szolgálatait végző D. dr. Ottlyk Ernő püspök
délután meglátogatta a sümegi fiókgyülekezetet is.
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SZARVAS - ÚJTEMPLOMBAN

E1'kki Vaananen ösztöndíjas finn lelkész hirdetett magyar nyelven igét a
gyülekezet istentiszteletén, a gyülekezeti est keretében pedig előadást
tartott a finn evangélikus egyház mai életéről.

BAJÁN

Bács-Kiskun megye gyülekezeteinekküldöttei Tóth-Szöllős Mihály espe-
res vezetésével vették számba az egyéni, gyülekezeti és közegyházi dia-
kónia gyülekezeti szintő megvalósításának napi feladatait a diakóniai nap
keretében.

BAKONYCSERNYEN

a gyülekezet fennállásának 250 éves évfordulóját, jelenlegi 190 éves temp-
loma felújításának befejezését május 23-án ünnepelte a gyülekezet D. dr.
Ottlyk Emő püspök, dr. Nagy István esperes, Peskó György orgonaművész
és az oroszlányi énekkar vendégszolgálatával.

* *
MINDEZ CSAK ÍZELÍTŐ gyülekezetei nk sokszínű, eseményekben gaz-

dal életéből. Írhatnánk még lelkésziktatásokról, szeretetvendégségekről,
amelyeken többek között egyháztörténészeink a Rákóczi-szabadságharc-
ról, a gályarabok 300 évvel ezelőtti kiszabadulásáról, Berzsenyiről tartot-
tak előadásokat. Presbiteri ülésekről, ahol a napi ügyek mellett megvi-
tatták a "Tovább a diakónia útján" füzetben felvetett kérdéseket. Egy-
házzenei áhítatokról, teológusnapokról, esperesi Iátogatásokról és sok min-
den másról is. De itt hadd zárjuk azzal, hogy Isten segítségével békében
és előrehaladásban folyhat gyülekezeteink élete népünk erősödő közössé-
gében jó reménységünk szerint 1976 második felében és azután is.

Összeállította:
Mezősi Györg-y

7 Evangélikus naptár



Fodor Ottmár esperes székfoglalója

Koppány János igazgató-lelkész beiktat ja a tótkomlósi gyülekezet
presbitériumát és képviselő-testületét
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Boldogok, akik az Úrban halnak meg

HALOTT Al N KR Ó L

BARÁTH JOZSEF (1890-1975). Alsószakonyban született. Középiskolai
és teológiai tanulmányait is Sopronban végezve, 1914-ben kezdte lelkészi
szolgálatát. Pakson, Pécsett és Nagyalásonyban volt segédlelkész. 1918. ja-
nuár I-től Mérgesen, ebben a kis, evangélikus jellegű Győr megy ei falu-
ban szolgált. 52 évet töltött itt, s hosszú idő alatt lélekben egybeforrt fa-
lujával. Élete utolsó éveiben Gyenesdiáson pihent meg. Ott is temették
el. Saját hívei hantolták el ünnepi feketében a gyenesi temetőben. Ala-
pos teológiai képzettség, nagy hűség és annál is nagyobb szerénység jel-
lemezte.

BÁNYAI SÁNDOR (1913-1975). Kisújszállási születésű szórványlelkész.
Középiskoláit Kecskeméten, teológiai tanulmányait Sopronban végezte.
Többek között Budapesten, Cegléden, Komáromban, Tordason és Léván
volt segédlelkész. Ö szervezte meg az érdi gyülekezetet. Templomot és
lelkészlakást épített. Az önfeláldozó szolgálat korán felőrölte egészséget,
megrokkant és nyugdíjba került. Hosszú éveken át élt teljes visszavo-
nultságban, de végezte az imádság közbenjáró szolgálatát szórvány hívei
együttmaradásáért. Ez jelentett neki megnyugvást és lelki békességet.

HODI PÁL (1915-1975). Lajoskomáromban született, gazdálkodó csa-
ládból. Bonyhádon és Sopronban tanult. Első szolgálati helye a kisbér-
bábolnai egyesült protestáns gyülekezet. 1946 decemberétől 1962 júliusáig
szülőfaluja parókus-lelkésze. 1963-ban a zsédeny-hegyfalui gyülekezetbe
költözött. Itt tíz évig szolgálhatott még. Sajnos, egyre fokozódó cukorbe-
tegsége elhatalmasodott rajta, vérmérgezés miatt egyik lábát le kellett
venni, sőt halála előtt a másikat is. Súlyos műtét után halt meg Buda-
pesten. Onnan szállították Lajoskomáromba, és szülei sírboltjába temet-
ték el. Beteljesedett rajta az ige szava: Sok szenvedésen keresztül kell
nekünk bemennünk az Isten országába.

FALVAY JENŐ (1893-1975). Az eperjesi teológiai akadémia elvégzése
után 1919-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát, Pesterzsébeten önálló ál-
lami hitoktató volt. A gyermekek nevelésén túl szívügyének tekintette,
hogy az akkor még filiális gyülekezetből anyaegyházat létesítsen. Áldo-
zatos fáradozása nyomán épült fel a gyönyörű erzsébeti templom és a
modern paplak. 1939-ben sok külső és belső ok miatt lemond lelkészi ál-
lásáról, .de tovább is ott működik, mint vallástanár. A fakultatív hitok-
tatás bevezetése után a józsefvárosi gyülekezetben munkálkodik, és nagy
segítséget jelent a gyülekezet lelkészének a Karácsony utcai templom
megépítésében. Mindig gondos családapa, melegszívű kartárs és jó barát.
Emlékét egymást követő nemzedékek és pályatársak híven őrzik szívük-
ben.
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DR. BANYAI BÉLA (1905-1975). Tanítócsaládból, Tolnanémediben szü-
letett, Bonyhádon, Pápán és Sopronban tanult. Hazai egyetemi évei után
az erlangeni és a rostocki egyetemen fejezte be tanulmányait. Kezdő ál-
lomáshelyei: Szornbathely, Barcs, Tárnokréti. Közben beiratkozik a pécsi
egyetemre, s 1936-ban a filozófia doktorává avatják. 1937-ben egyhangú-
lag meghívja a várpalotai gyülekezet. 31 évi ottani szolgálat után be-
tegsége miatt megy nyugdíjba. Simontornyára költözik. Egykori hívei ha-
rangzúgás közben autóbusszal mentek át a temetésére, hogy fájó búcsút
vegyenek volt lelkészüktől,

NEMETH SAMUEL (1877-1975). A volt soproni EVcl,'1;:ilkus Líceum
nyugalmazott igazgatója, hosszú időn át a volt Luther Naptár szerkesz-
tője, a legidősebb felszentelt magyar evangélikus lelkész, betöltött 98 esz-
tendei életút után tért meg teremtő Istenéhez. Hetvennégy éves lelkészi
oklevél volt a kezében. Noha lelkészi szelgálatot mindössze néhány hó-
napon át végzett Pakson, mégis láthatatlanul állandóan rajta volt a
Luther-kabát. Tanári oklevelet is szerzett. Felsőlövőn több éven át a ta-
nítóképző, a gimnázium és az internátus igazgatója. 1921 őszén el kellett
hagynia Felsőlövőt. A soproni Líceumban lett tanár. 1931-39 közt igaz-
gató is. A teológiai fakultáson 25 évig volt a görög nyelv lektora. Nyug-
díjazása után a soproni Evangélikus Líceum XVIII. századbeli történe-
tével foglalkozott. Temetésén ott volt szinte valamennyi még élő tanár-
társa és a régi Iicisták egész sora. Az igeszolgálatot D. Káldy Zoltán
püspök végezte, igen meleg és bensőséges hangnemben méltatva Németh
Sámuel tanári és emberi értékeit.

MATIS KAROLY (1893-1976). A Győr-Sopron megyei Beled község-
ben született, földművescsaládból. 25 éves volt, amikor Kiss Lajos egyház-
megyei főjegyző nyugdíjba vonulása után Nagyalásonyban lelkésszé vá-
lasztották. 33 éven át szolgált aktív lelkészként, de mint nyugdíjas lel-
kész, még két évtizedet töltött volt hívei falujában. A falu népe szere-
tettel és megbecsüléssel vette körül. Élete alkonyán nagyon egyedül ma-
radt, utolsó esztendeit Vásárosfalun töltve. Magas, szikár alakját haláláig
megőrizte, lelke azonban bezárult, egészen magának élt. Keresztlánya. fér-
jével együtt hűségesen. fáradhatatlanul gondozta.

HAMAR GYULA (1881-1976). Csendes életfolytatás, pedagógusfelelős-
ség a jövendő tanítónemzedék sorsáért, mindig megértő szeretet, beteg
diákokról gondoskodo atyai hűség jellemezte az élete 95. évében elhunyt
volt soproni evangélikus tanítóképző intézeti igazgatót. Hamar Gyula ta-
nári pályáját a budapesti Deák téri evangélikus leánygimnáziumban
kezdte, Sopronban folytatta, s itt igazgatóként 17 évig állt az intézet élén.
Sokáig tanított egyházi éneket és zenét a soproni volt teológiai fakul-
táson. Idős korában is szívesen vállalt szolgálatot a soproni gyülekezet-
ben, melynek levéltárosa, a gyülekezeti lap egykori szerkesztője volt s
mindvégig tb. presbitere maradt.

ID. BACHAT ISTVAN (1892-1976). Törökbecsén született, iskoláit is
itt kezdte, majd Újverbászon és Rozsnyón folytatta. Két évig Szombat-
helyen volt segédlelkész. 1917. májusban került Örimagyarósdra, s 37 évig
szolgált az Örségben. Zorigor Béla esperes mindig úgy beszélt róla, mint
a legpontosabb és a leghűségesebb papjáról. Mélyen érző, de zárkózott
természetű. Igen szeréti- az örségi tájat és népet. Akkor érzi jól magát,
amikor botot és táskát vé ezébe, gyalogosan indulhat a fiókegyhá-
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zakba és a szórványokba. 1954-61 közt a balatonszárszói egyházi üdülő
gondnoka. 1961-ben költözík Dunaharasztiba, leányaihoz. Idős korában is
szívesen vállal kisegítő szelgálatot. Combnyaktöréssel került kerházba.
Már szépen gyógyult, amikor hirtelen agytrombózist kapott és otthoná-
ban csendesen elhunyt.

DR. H. GAUDY LÁSZLÚ (1895-1976). Székelyföldön, Hosszúfaluban
született. Teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte, teológiai doktori fo-
kozatot Debrecenben szerzett 1929-ben. Sopronban segédlelkész, majd ta-
nítóképző intézeti vallástanár. Rövid ideig szolgál Kaposvárott és a bu-
dapesti fasori gyülekezetben. Alig 29 éves, amikor vallástanítási igaz-
gatóvá nevezik ki Budapesten. 27 éven keresztül tölti be ezt a tisztet, és
komoly felelősséggel irányítja az iskolai hitoktatást. 1949. évben igazgató-
lelkész a Deák téri gyülekezetben. Jó tollú író. Mindig frissen tájékozó-
dik, azonnal reagál, éles kritikával illet eseményeket, megnyilatkozásokat.
Ökumenikus lélek. Hosszú időn át egyik leghűségesebb szerkesztő bizott-
sági tagja a Kemény Lajos esperes által szerkesztett Evangélikus Élet-
nek. A felszabadulás után az újjáéledő lapot ügyesen és érdekesen szer-
készti. Széles ismeretsége van társadalmi vonalon, míndíg hű és meleg
hangú emlékezéseket ír pályatársairól. Nyugdíjba vonulása után sokáig
otthonosan dolgozik az Országos Evangélikus Könyvtárban. Isten oltáránál
ad hálát élete munkában eltöltött nyolc évtizedéért, de akkor már bú-
csúzkodik is a földi élettől. Sokak szeretete és megbecsülése kísérte el
utolsó útjára.

SOLYMÁR ANDRÁS (1914-1976). Dobsinán született, bányászcsaládból.
Középiskolát Aszódon, teológiát Sopronban végzett, Ozdon volt segédlel-
kész. Lelkészi szolgálatának állomásai: Komádi, Sajókaza, Felsőpetény.
Fáradhatatlanul járta a végtelen szórványutakat, s amikor nem bírta to-
vább, minden szeretetével magához ölelte egyfalus gyülekezetének hivő
népét. Boldogan tapasztalhatta meg, hogy ahova szeretetet vitt, ott szere-
tettel elszenvedik betegsége idején is. Három éven át gyógyíthatatlan
betegséget hordott testében. ülve is prédikált, ágyban fekve is tanított
konfirmandusokat. Életének utolsó kilenc hónapját az Üllői úli nyugdíjas-
otthonban és kórházban töltötte. Búcsúztatásán egykori ózdi principálisa,
a régebbi és az újabb lelkészi fraternitás több tagja, budapesti lelkészek,
volt gyülekezeteinek emlékező és szolgálataiért Istenrrex hálálkodó hívei-
vel együtt kérték Urunk vigasztalását gyászoló szeretteire.

KOMOLY SÁMUEL (1921-1976). A makóí gyülekezet közszeretetben
álló, hűséges lelkipásztora hosszú és súlyos betegség után, 55 éves korá-
ban hunyt el. Június 2-án nagy gyülekezet részvételével kísérték el sírjáig
felesége, gyermekei, rokonsága és a Csongrád=-Szolnoki Egyházmegye lel-
készei. Ravatalánál Fodor Ottmár esperes hirdette az igét, sírjánál
dr. Cserháti Sándor szegedi lelkész szolgált.

* * *
Istenben boldogultak ők! Így áldja meg egykori Ielkipásztorait, hűsé-

ges tanítómestereit és példás elöljáróit a gyülekezetek népe. "Írd meg:
boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bi-
zony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugosznak f'áradozásaíktól ... " (Jel.
14, 13.)

Pásztor Pál
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Elbeszélések, versek

Gyarmathy Irén írásai:

Önéletrajz

Elnézést, hogy most magamról írok s néhány szerény sort énemmel töltök,
pedig személyem csak szürke pára, nem vagyok angyal, sem gonosz öTdög.
Nem nyitottam fel a háztetőket, nem vonzott soha a pikáns titok,
nem érdekelt a mézes dicséret, sem üres szólam vagy trágár szitok.
Egér nem voltam halkan surranó, szemétdombokon nem rangoskodtam,
nem kérkedtem díszes tollaimmal, ha szóltam, csendben,

[nem hangoskodtam.

Én senkit meg nem bántottam szóval, állatot, embert meg nem ütöttem,
mindenkinek a szemébe néztem, sohasem álltam szemlesütötten.
Jókedvemben is halkan daloltam, mindig kész voltam minden jó szóra,
fájt, ha másokat könnyezni láttam, nem válaszoltam rosszc] a jóra.
Nem dug tam tenyér mögé a számat, nem ástam embertársaimnak vermet,
hitvallásomat sosem titkoltam, maradtam végig őszinte gyermek.
Hittem, hogy mindig győz az igazság, rosszat legyőzi mindig a jóság,
bűm·e lesújt a büntető pálca, igazságot oszt ntinden bíróság.
Karomba fogtam minden bús bénát, szemei akartam adni a vaknak,
süketnek zengő, tiszta dallamot, s szelíd értelmet a vad szavaknak.
Vallottam nincs szebb, minta barátság, a kézfogás és a tiszta hűség.
Szerezteni néhány igaz barátot, távol áll tőlem a keserűség.
Kerestem mindig a tisztaságot, szívben, gondolatban, ruhában,
a fényt ezerettem és nem az árnyat, barátot láttam virágzó fában.
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Tulajdonképpen nem voltam senki, köd voltam, fényben gyOTsan eloszlo,
szabadság mindig magához vonzott, Tab voltam szdzszor, de nem poroszló.
Szél voltam halkan, dúdolva síró, fák között zengőn eldudoTásztam,
szellő, de sosem hideg, fagyasztó, a gyenge szirm ot le sosem Táztam.
Rokona voltam sziirk:e veTébnek, szépnek láttam őt, pávánál szebbnek,
sajnáltam minden letört virágot, testvére voltam a kóbor ebnek.
Sziirke szín voltam festőpalettán, moll voltam minden szíves zenében,
könnyet sokszor csak titokban síTtam s hátul álltam minden fényképen.
Egyenes volta'm méTtani rajzon, számoTszágban egynél kevesebb,
illatok kozott. a szénaillat, szellőnél sosem voltam hevesebb.
Este én voltam a gyertya fénye, gyengén, de mégis világítottam,
ha ké1'1wm kellett, nehezen kértem, de másnak mindig ajtót nyitottam.
Istennek tenyeTén pihen a szívem, Teá tekintve múlnak az évek,
élet tüzénél is melegedtem, emberségben, békességben élek.
Szeretnérn, ha majd eljő az öru, ne adjak okot bánatm, búm,
halk legyek és nem síró, panaszló, emlékeztessek egy csendes szúTa,
legyek csak porszem a szelek szál'nyán, legyek bátoTság sötét veszélyben,
elcsukló szó vagy halkuló dallam, elhaló, gyenge sóhaj az éjben.
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Levéltemető

· .. Bajod én kedvesem sohase essen, de ha mégis, az is f01·duLjon jóra,
legyd továbbra is zenélőóra, mindenki a jóért jóval fizessen. Kezed ne
vérezzen SZÚ1·Óbogáncs on, rossz szóval vagy tettel senki se bántson, le-
gyen a világ, amilyennek látod. Hűs szellő legyek rekkenő hőben, ha
fázol, én legyek meleg kabátod, s ha jársz, szívem legyen minden kis
kőben ...

Így írta szóról szóra. Az elsárgult papíron elhalványultak a betűk, de
a sorok örökre a szívébe ivódtak. Mikor is írták neki? Hány éve annak?
Még jegyben jártak. Négyévi [egyességüket számtalan emlék őrzi. Lepré-
selt virág, szív alakú könyvjelző, kis ezüstkereszt, töredezett fénykép és
levelek, színes szalaggal átkötött levélcsomók, tele vallomással, két szív
reszkető szava, titkos vágy, nagy fogadalom, napsugaras líra.

A reszkető, öreg kéz ott nyugszik a levélcsomón, mint halódó orgona-
virág. Nem bontja fel a leveleket. Minden sorukat ismeri. Ezek a sorok
c s a k hozzá szólnak, csak neki jelentenek, neki mondanak valamit. Eze-
ket a vallomásokat csak ő érti. Az utána jövő nemzedék már nem. Egyik
generációt érzéketlenül hagyja a másik sorsa. Nem, ezek a levelek nem
kerülhetnek avatatlan kezekbe!

· .. Imádság ez a levél. Mert kivel szólhatnék rólad őszintébben, mint
Istennel. Ki segíthetne kérésem teljesítésében, mint Ö, aki egy életen át
erőt adott, ha nagyon egyedül voltam. Istenem, de sokszor voltam! Pe-
dig nincs nehezebb, mint a magány elviselése.

Ezért ma sokszorosan megköszönöm, hogy vagy nekem. Hogy nap nap
után hűségesen vársz haza, kitárt karokkal, meleg szobával, megölelsz
és megé1·tesz, néha értetlenül is, tnert szeretsz. És aki szeret, az mindig
megérti a másikat.

Mit köszönjek még neked? Az elmúlt éveket. Jóval és rosszal együtt.
A könnyeket és a könnyes nevetéseket. Hogy nem voltál velem türelmet-
len, indulatos, értetlen, hogy figyelmes voltál és megértő, hogy ... , de so-
rolhatnám még, csak ezt a levelet úgy írom, hogy sokan járnak körülöt-
tem. Persze Istennek teljesen mindegy, hol imádkozom, a lényeg az, hogy
sZÍ'l'ből tegyem.

Szívem melegéveI kérlek, Istenem, őrizd meg őt nekem, tanítsd meg
mosolyogni, engedd, hogy mi ketten még sokáig szerethessük egymást,
öregen, fáradtan, de együtt. Adj nekem türelmet és neki türelmet hibáink
elviselésére. Tudom, Istenem, nem írhatom elő Neked, hogy mit tegyél.
Uram, de ha lehet, légy hozzánk könyörületes!

· .. Köszönöm a sok boldog évet, annak minden örömét, szomorúságát,
köszönöm, hogy megőriztél bennünket egymásnak változatlanul, egyre
megújuló, egyre jobban kiteljesedő szeretetben. Legyen érte áldott a Te
szetit neved. Drágám, fogadd tőlem születésnapi ajándékul ezt az egy-
szerű, önző, gyermeki imát ...

Olvassa gondolatban és amíg szemét könnyfüggöny borítja, tisztán
hallja a kapott választ.

· .. A szív megrepedhet, ha az ér meszes, a roggyant, megvénült test
szétomolhat, az agyeltompulhat, bármilyen eszes, virág elhervadhat, csil-
lag lehullhat csíkot húzva rőten éjszaka egén, az él kicsorbulhat a rozsdás
ekén, kincs elfogy hat és idő elmúlhat. Te megmaradsz mindig minden
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kis dalban, halk esti szélben és zúgó viharban, csillagok porában, egy po-
hár borban, édes kenyérkében, minden imában, ebben a levélben és
minden új sorban ...

Mit mondanak, mit jelentenek ezek a sorok másnak? Mit mondanak
ittfelejtett emlékek, betűkbe sírt könnyek, megazentelt fájdalom, amelyek
valakinek egy világot jelentettek? Élete során hányszor számolt fel maga
is a hirtelen távozás miatt ittfelejtett emlékeket, amelyeket tulajdonosuk
naponként megsimogatott, amelyek mellett magányos óráiban melegedett.
Mert egyikünk sem kivétel. Mindenkinek van drága, féltve őrzött emléke,
még annak is, aki közömbösnek mutatkozik és megmosolyogja édesanyja
bársonyba kötött emlékkönyvét, elsárgult Bibliáját, kifakult, divatjamúlt
fekete ruháját, fehér hajára borított foszladozó csipkekendőjét, elhajít ja

édesapja botját, amely öreg napjai támasza volt, megmosolyogja kockás
füzetbe írt jegyzeteit: 10 deka kenyér, fél liter tej, öt deka vaj, tíz deka
párizsi és nem veszi észre, hogy nem szerepel egyetlen lapon se narancs,
se banán, se csokoládé vagy tokaji aszú. Azután egy szép napon maga
is rádöbben, hogy írja a tételeket a kockás füzetbe, hogy tíz deka ke-
nyér, fél liter tej, és akkor elővenné az apja füzetét, hogy lássa, mi-
ként is tudott kijönni kicsi nyugdíjaból úgy, hogy még neki is adott köl-
csön.

Nehéz a szíve, mégis megindul a kályha felé. Begyújt, azután leül és
nézi, ahogy a láng belekap a gyújtósba, majd izzani kezd a fa. Készül a
máglya, az áldozati oltár .

. . . A. rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogya ha-
lált a szívkoszorú-verőér bal leszálló és körbefutó ágának 1·ögösödése -
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következménye fTiss szívizomelhalás -, heveny véTkeringési elégtelenség
okozta ...

Milyen kínosan precíz fogalmazás. "A rendelkezésre álló adatok alap-
ján . " a halált... okozta." Ennyi az egész. Ilyen egyszerű, ilyen köny-
nyeri megfogalmazható, hogy az ember csak bámul, hogy ami nekem egy
világ, lélegzetelállító döbbenet, fájdalmas sikoly, megmásíthatatlan elren-
delés, azt a másik így, ilyen világos pontossággal fogalmazhatja meg.

A máglya ég. Lángja figyelmeztet: új táplálék kell! A megfáradt, rán-
cos kéz meglendül és a tűz fellobban. A láng bekúszik a papírlapok közé.
Az asszony nézi, ahogy mozdulnak, szétnyílnak, izzanak, elfeketülnek, ha-
muvá válnak. Ennyi drága emlék, igaz szó, könny, vallomás, reményke-
dés, vágy, gyász, élet. Egy pillanat alatt hamuvá válik.

Halványul a parázs, megpihennek a lángok, mint kielégült fenevadak
jóllakottan elnyúlnak.

Pirosan izzik az öreg arc. A bőr kisimul a közeli melegtől. A szív meg-
könnyebbül. Nem köti már semmi. Lelke könnyen szárnyal, mint az ál-
doza ii tüzek fehér füstje.

A hamu alól fellobban egy csöpp kis láng. Nem izzó, nem lobogó, csak
gyengéden melengető:

... nem kell más, csak te és a csillagok. S a nagy fényben én csak áT-
tiuék: vagyok. Te a fényt, én a sötétet hozom, de azéTt a fényhez tarto-
zom. Hűen követem T/únden léptedet, hisz a csillagok útját követed. Így
jutok én is a nagy égboltig, egyik holdtól a másik holdig. S ha elfáTadsz
s kerül az álom, az altatódalt majd elmuzsikálom, hogy ott, a másik tün-
déTvilágon is te legyél a legszebb virágom.

Egy régi emlék dalol. El-mu-zsi-ká-Iom ... leg-szebb vi-rá-gom ... és
a kis láng utolsót lobban.
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Négy nap múlva

Földig hajoltak a fák, hogy utat engedjenek a vihaTnak, amely félel-
mes eTővel sepert végig a falun azon a késői november estén. Lezúdult
az eső is. Aztán hü,telen elállt, hogy helyet adjon a hónak, amelyet a
szél úgy vágott a földre, hogy nyomban elolvadt, ideje sem volt megta-
padni.

A falu szélén magányosan álló ház ablakából fény szűrődött ki. A vi-
harban békét jelentett ez a fény, csendes menedéket embernek, állatnak
egyfol'mán, MeTt hiába paskolta az ablaküveget eső, hó, szél, a fény bé-
kés nyugalommal tovább világított,

A magányos házban valóban béke volt. De ez a béke nem a minden-
napok hannóniájából adódott. A szobában a halál közelségének csendje
honolt. BáT reaaei óta viaskodtak egymással, az asszony, a halál és az
összecsapások egyTe eTősebbek lettek, az idős asszony nem akarta magát
megadni, nem tudta magát rászánni a hosszú útTa. Az orvos is tanács-
talanul állt a betegágy mellett és amikol· elment, Töviden ennyit mondott
az asszony leányának.

- Legfeljebb négy nap!
Az asszony mintha hallotta volna, csendesen lehunyta a szemét. Leánya

ott iilt az ágya meüett, figyelte lélegzetét, arcszínét, szívének dobogását,
véTének lüktetését, Édesanyja máT két napja nem beszélt, nem evett.

A szobában csak ketten voltak. A csendben az óra ketyegése volt az
élet, meg néha az asszony mély sóhaja. A leány imádkozott. HiTtelen
felült az asszony, Kezével intett, hogy beszélni szereine. A leány a leg-
rosszab bm gondolt.

- A kaTácsonyt, azt még szerettem. volna megéTni - mondta -, ami-
'kor égnek a kaTácsonyfán a gyeTtyák és várjuk az ÚT Jézus eljövetelét.
Ezt még nagyon szerettem. volna megéTni,

- Hát megéTi, édesanyám, Velünk lesz kaTácsonykol' - mondta a
lánya,

- Gondolod? - nézett l'á kétkedően, - Mikor lesz karácsony?
A leány az édesanyjám nézett. A beteg szemében annyi mindent ol-

vasott. Benne volt a remény, az éltető l'emény, a bizonytalanság sötét-
sége, az idegeket morzsoló bizonytalanság, a betegség fájdalma, a vám-
kozás, amely mindig valami jobbat remél.

A leány belenézett az édesanyja szemébe és mint szent bizonyosságot,
úgy mondta:

- Négy nap múlva.
- Olyan soká? - kértiezte a beteg, mert fejében mál' elmosódott az

idő, a napok, a hetek összefüggése, egyforma volt éjszaka és nappal, csak
az o- Jézus eljövetelének bizonyossága élt még benne. Visszahanyatlott a
pá1'1lám. Behunyta szemét és ismét szótlanság ba hullott.

A leány csak ült, nem tudta mitévő legyen, hogyan teljesítse édesanyja
utolsó kívánságát, És ahogy legnehezebb perceinkben Isten mindig mutat
kiutat, lelkében megszületett az elhatáTozás, Nem, az életet nem tudta
meghosszabbítani, életünk felett dönteni Isten kiváltsága.

- UTam bocsád meg - tette össze li, kezét és futott az udvaTba, egye-
nesen oda, ahol az ö1'eg fenyő állt. Felnézett rá és az öTeg fa szívesen
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adta ifjú, élő ágait az erőre hozott karácsony hoz. A felnyalábolt ágakat
bevitte a szobába. A fenyő illata bejárta a helyiség minden zugát. A leány
beídegzett mozdulatokkal fonta a karácsonyi fenyőkoszorút.

- Uram, azt akarom, hogy még egyszer, utoljára boldog legyen!
A kosz01'úba ezüstszálakat fűzött, és odaakasztotta édesanyja ágya fölé,

hogy ahányszor kinyitja a szemét, mindig lássa. Négy gyertyát erősített
a koszorúra, és az egyiket mindjárt meggyújtotta. A fény és a fenyő
illata felébresztette az anyát. Merően nézte azt az egy szál égő gyertydt.

- A gyertyáról leolvas hatod, mikor lesz karácsony - magyarázta neki
a lánya. - Amikor kialszik az első gyertya, abból tudni fogod, hogy el-
múlt egy nap. Ha mind a négy gyertya leégett, karácsony lesz, megszü-
letik a Megváltó.

Az asszony rátette fehér kezét a leányáéra, és a szemét le nem vette
arról a reményt adó kicsi, égő gyertyáról. A leány az anyját figyelte,
azután egy idő múlva ő is a gyertyára nézett, amely lobogva égett, de
nem fogyott. Négy óra is elrepült már, de a gyertya nem lett kisebb.
És így ment ez hét teljes napon áto Aztán a hetedik napm kialudt.
A leány meggyújtotta a második gyertyát. Édesanyja időnként kinyitotta
a szemét és a gyertyára nézett, amely a Megváltó eljövetelét hirdette és
megnyugodott. Csendesen aludt, arca kisimult. Leánya nem értette a VIÜ-
tozást. Nem értette a gyertyák titkát. Csak azt látta, hogy amikor a ne-
gyedik gyertya is leégett, három hét elmúlt. Odakünn megszólaltak a ha-
rangok, karácsony volt.
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- Megszületett a Megváltóm - mondta az anya -, hallom a haran-
gokat. - És boldog megnyugvással, békésen elaludt.

Az egész falu a történteket beszélte, az anya hitét és a gyermeki sze-
retet csodatevő hatalmát.

Új adventek jöttek, és a faluban azóta mindenki koszorút fon, és kará-
csony előtt felfüggeszti a szobájába. De mindenki tudja, hogy a gyertyák
csodája nem ismétlődik meg újra, ugyanúgy.

Így mesélték nekem ezt a kis történetet.
De én mégis hiszek benne, hogy ma is történnek csodák. Mindnyájunk

adventi kicsi gyertyái tovább éghetnek.
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~Egy ,szo: megbocsátok

110

A szemedben sötét harag, a szíved kőkemény.
Lelkedben makacsság marad, hogy enyhüIj, nincs remény.
Haragod hordod évekig, ő lett élted óre,
veled van nappal s éjjel is, nem szabadulsz tőle.
Lassan minden elsivárul, hol a harag éled,
és a szíved is elárvul: teher így az élet.
Nem kellene csak egy kis szó, egyetlen mozdulat,
s minden, ami oly kínzó, a gonosz indulat
helyét megértés venné át s mit harag feszített,
a szív már mindent megbocsát, a rossz már veszített.
Évekig hát miért vártál szívedben haraggal?
Tétovázva miért álltál vívódva magaddal?
Ugye, hogy most minden könnyű és szárnyal a lélek,
hogy nem rág a harag, szörnyű, szíved dalol: élek!
Ez az élek: egy kézfogás. Egy szó: megbocsátok.
Legyen e szó szent fogadás, a haragra: átok!
A szemed tisztán ragyog már, piros szíved lángja,
a sok kitárt kar reád vár, s bűnöd megbocsátja.



..

Akkor is, ott .
IS

Igaz, öszínte vallomás e pár sor.
Én Uram, Istenem, fogadd el, kérlek.
Hogy szóljak Veled, indultam már párszor,
de hosszú az út míg Hozzád elérek.

Az életemet énekelve töltöm.
Hiszek Tebenned, ez egyetlen kincsem,
ami a szívemben, pazarul költöm,
hogy dalnokod legyek, más vágyam nincsen

Énekeltem napot s csillagok körét,
hulló esőcseppet s a szél dalát,
minden teremtményt és a lét örömét,
és halál után új élet hajnalát.

Múlnak az évek, súlyosuI a teher,
szeme már gyengül, csak a hit vezet,
az utamban annyi kemény kő hever,
elengedtem minden nem tiszta kezet.

AId ma elhagy, holnap keres talán,
aki ma erős, holnap gyenge lehet
és "megszámláltattál" állhat a falán
s a félelem szívén erőt vehet.
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Magányos, öreg és beteg, szenvedő
lehet ki ma ifjú, vidám és páros,
egyformán borul ránk a szemfedő,
alázatos lesz, aki büszkén jár most.

Aki ma elhagy, holnap sírhat Érted,
ha bekopogtat magány és fájdalom,
ma még gúnyos fölénnyel vérig sérted,
s holnap könyörögve mondod: vállalom !

Amerre jártam széles evilágban,
ott is, ahol a harcok tüze lobog,
a Te békéd volt a nyíló virágban
és mindenütt ahol igaz szív dobog.

Én Téged soha meg nem tagadtalak,
akár sújtottál vagy büntettél engem,
ha kihűl földünk s omlanak falak
akkor is, ott is dicsőséged zengem.

Szívem mélyéből száll Hozzád e pár SOl',

én Uram, Istenem, fogadd el, kérlek,
alázatos szívvel indultam százszor,
engedd, hogy egykor színed elé lépjek.

I
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Nekem szól
, ,

az iras

És írtam levelet, nem tudom már hányat,
hányszor adott a vágy soraimnak szárnyat,
hányfelé küldtem szét örömet és vigaszt,
hálás köszönetet s baráti szót, igazt.

írtam szüleimnek ákombákom képben,
gyermekképzeletem rajzoltam levélben.
írtam nagyszülőmnek, hogy iskolás lettem,
első ceruzámmal, melyet magam vettem.

írtam barátoknak, elkopott az irón,
írtam szerelmemnek halványkék papiron.
Örömhírt közöltem, vigasztaltam gyászban,
írtam, ha betegség; halál járt a házban.

írtam gyermekeknek, öregnek is sokat,
feledtetve velük a napi gondokat.
Küldtem simogatást, buzdítón dicsértem,
hogy majd írni fogok, sokszor megígértem.

I írtam anyámnak, hogy messzire kell menni,
s, hogy a hónap végén nincsen pénzem enni.
írtam apámnak, hogy vele leszek végig
s nem tudtam követni csak a földi égig.

Egy utolsó levél, minden szavát tudom,
ezerszer elmondom, soha meg nem unom
- köszönök huszonnyolc boldog, meghitt évet,
mosolyt és könnyeket, szenvedést s a véget.
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Kértem még töb;, időt, de többet nem kaptam,
mégis e levélben a legtöbbet adtam,
mert akinek írtam, más nem is volt nála,
csal, ezt a levelet vitte a halálba.

Istenem, Teneked írok most levelet,
lehagyom róla a szokásos keletet,
szívem vére tintám, a tollam a lélek,
fogd, kérlek a kezem. Ember vagyok, félek.

Van-é olyan betű, amely Hozzád felér?
Van-é olyan szavam, amely Hozzád elér?
Van-é annyi kőrmyem, mely leír egy imát?
Ha.llod-e a kérést, amely feléd kiált?

Engedd, hogy még éljek hogy másoknak adjak,
hogy érted s másokért, százfelé szakadjak.
Mert így vagyok egész. Így vagyok csal, boldog,
tudom, amit kér-ek mind csak földi dolgok,

mégis, ha kezedbe kerül ez a levél,
ha kérésem Hozzád egyszer mégis elér,
tudom, kapok választ. Istentől levelet.
Minden kérdésemre lesz benne felelet.

Forgatja a postás. Ilyet sohse látott,
hogy földi embernek mennyből jön ajánlott.
Nézem a levelet. Nekem szól az írás,
az Istentől kapott, mennyből jövő hívás.
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H. Németh István írása:

Utazás Marcival

Iti ülök Marcüca mellett. Apja dolgozik, a kismama az oTvoshoz ment.
Marcit l·ám bízták. Így hát itt vagyunk a meleg nyárban a csel·esznyefa
alatt, mindegyikünk a maga helyén. Én a kis asztal mögött, MaTci a gye-
rekáoubar:

Júniusi cseresznye piroslik feleitünk, érik a többi gyümölcs is a pap-
keTtben.

A legszebb gyümölcs persze Mal·ci, kéthónapos dundi korában. Egy ki-
csit megfogta máT a nap is, pirosbarna az arca, mint a hamvas bal·ack,
jólesik még nézni is. Annyi ígéretes szépség van ebben a kis emberpa-
lántában hogy nem is tudok betelni alátásával.

Pedig ~ennyi kis csecsemőt láttam mM, a magunkéit is húsz-huszonöt
évvel ezelőtt. De ez más. Mal·cika különleges emberke.

Az unokám.
Még tavaly is megmosolyogtam azokat a megdicsőült nagypapákat,

akik ódákat zengtek akisunokáról.
- Tudod - kezdte mindegyik -, én nem vagyok elfogult. Egészséges,

szép kis baba, látszólag olyan, mint a többi. Node ... !
Akko?" már megadással hallgattam az elemzést az unoka hallatlan ér-

telméről. Mert nemcsak néz, hanem 1á t is. Csak pár hónapos, de mál·
messziről megismel·i anagypapát, és mos oly o g! Ha meglátogg,tják a
fiatalokat, és véletlenül bőg a kicsi, mihelyt kal·jám veszi az öTegapja.
rögtön elhallgat. A/ds kal·jával meg így és így csinál. (Ezek aszamál·
fiatalok persze azt mondják: - máT megint rorit ja a nagypapa.) Nagyon
o/eos, anny im tud ja, mit csinál, hogy ez egészen bámulatos. A fejfor-
mája tiszta "matematikus", kis kezén már felfedezhető a míívészi haj-
lam, és a hangja! - biztosan opel·aénekes lesz.

A napokban döbbenetes jeleket fedeztem fel magamon. Bál· még öt-
venen innét vagyok, és nem érzern az aggkori kihagyásokat, de délelőtti
gyerekkocsizásunkkor aggasztó tünetek jelentkeznek mjtam. Kihúzom
magam, szemem vizslatja az ismeTősöket, és ha egyik mosolyog, mál·
mellé katiuarotiok.

- Tudod - mondom -, én nem vagyok elfogult. Egészséges, szép kis
baba, látszólag olyan, mint a többi. Node ... 1

.A többit lásd mint fent. Ki-ki vérmérséklete szerint tííri az "elfogu-
latlan" nagyapai áradozást. Volt olyan is, aki az egyik mondat közepén
mosolyogva hátrált el tőlem, integetett, mint ahogy a nem beszámítható
értelmű emberekkel szemben szokás. Mások alig engedtek beszélni, koz-
bevágtak, és szemérmetlenül Tázendítettek a saját unokájuk dicséretére.

- Szép, szép, de a mienket látnád ... !
Gondolom, nagypapák millió in hajszálpontosan ugyanúgy jelentkezik

ez a tcor, ez a teljesen veszélytelen vírusfertőzés, a mor busz nagyapikusz.
HCL1"minchat fokos lázas állapot, güZü szemek, vigy01"gó száj, gügyögés.

Most valaki azt mondhatná, hogy feltaláltam a spanyolviaszt. Ez az ér-
zés természetes, minek meglepődni rajta. Anagyszülők öl·ülnek, most
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másképpen, mint mikor szülőkké lettek, punktum. Mit kell ebből ügyet
csinálni!

De hiszen nem én csinálok ügyet ebből. Ez a kis csimota maga az üGY,
csupa nagybetűvel. Most úgyszólván minden érte történik, annyit szol-
gálhatok neki, amennyit csak lehet. Azt mondja Jutka lányom:

- Valakinek ki kéne teregetni a pelenkákat.
Már kelek is az íróasztaltól. Serényen szállnak a kis lavórból a kötélre

a négyszögletes fehér felhőcskék. Most is hoztam ki egy köteg patyolat-
tisztát, elégedetten dudorászok.

- EJA - mondja Marci akiságyból.
- Szóra sem érdemes Kicsim - mondom -, ez magától értetődő.
Mert már beszélgetünk. Édesanyja húsz-egynéhány évvel ezelőtt az

"EGü" szóval nyitott, és annak többféle jelentése volt. De ez az EJA
mos t hangzik, életem délutánján, és a deres fejű nagyapa tucatjával
kapja az üzeneteket belőle.

- Jól érzem magam - mondja ezzel Marcika -, rendes nagyapi vagy,
ez a tea éppen jólesett. Öt perc múlva kibonthatsz, esedékes már a pe-
lenkaváltás. A szúnyogháló mellett meg bebújt egy légy, légy szíves intéz-
kedni, öregapám.

Időnként bömbizik. Másként, ha dühös, másként, ha éhes. Ezt nem le-
het nem megérteni. Ilyenkor nekem is panaszkodik.

- Nem értem, hogy anyu és apu miért nézik az órát, amikor én éhes
vagyok? Ha éhes vagyok, akkor enni akarok, nna és oá!!

De most semmi vész, békésen nézelődik akiságyban.
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- Eliju - mondja Marci most elégedetten. Megdobban tőle igeszerető
szívem, mert a próféta szólt belőle. Felettünk a kék ég, az aranysarga
napsugár, és ettől az egy szótól gazdag lesz a világ körülöttünk. Mind-
ketten hálásak vagyunk a gondviselésnek, ő akiságyban, jóllakottan, én a
szívemben, megbékélten. Párás lett a szemem. Rágondolok, feleségemre,
aki úgy szerette volna megérni, hogy unokát ringasson.

- Aja - mondja Marci. Vtánanézek, mi kellene. Igen, igen, jócskán
letelt az öt perc, esedékes a váltás. Otiahaioiok: föléje, rendbe teszem.
No még egy korty teát .az 'anyagcsere kedvéért. Miközben komoly mun-
kával szivattyúzza magába a cuclisüveg tar'talmát, nézelődik. Vajon mit
lát? Zöld tengert maga felett, egy elmosódott arcot, ahonnan ismerős dör-
mögő becézések érkeznek hozzá, a földkerekség leggyámoltalanabb te-
remtéséhez, a csecsemőhöz.

A szeme néha k.erekre tágul, oldalt néz, majd lefelé, nézelődik min-
denfelé. Most minden nézése más. Egyszer a pesti nagymama tekintetét
látom benne, máskor a pesti nagypapáét. Igy meg a lányom szokott nézni,
amúgy az én vőfiam. Most - nem hiszek a szememnek - az én elpihent
párom nézése simogat, majd én nézek onnét szembe önmagammal.

Hatan vagyunk együtt a kis hetedikben. A folytatódás - úgy mondják
- természetes biológiai folyamat. Isten tudja, hány ősünktől örököltük
mindazt, ami bennünk van.

Node ... ! Ez Marci, a mienk. Szeretni tanulunk mellette, először mi,
aztán mindenki, aki jószívvel rámosolyog.

- Eja - mondja Marci, ami megint jelent valamit.
Meg is tudom mindjárt, mit. Csikorog az utca ajtó, sietős léptekkel jön

a kismama. Ragyog az arca, odafut a kiságyhoz, már messziről kiált:
- Marcikám, édes fiam!
Fölemeli, óvatosan magához simít ja, megcsókolja a feje búbját. Rám

néz, intek, hogy minden rendben van. Jól megvoltunk egymással.
- Eja. " eliju - bugyborékolja Marci és nevet.
Hát ez történt azon a szép nyári délelőttön nálunk. Valamint megis-

métlődött még ez a csodálatos esemény öt világrész ben, százmillió helyen.
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Túrmezei Erzsébet versei:

Zápor
,utan

Árpádházi Erzsébet szavai nyomán

A suhogó zápor után
Wartburg várára újra nap nevet.
S a vár asszonya sietve elindul
a hegy tövén épített ispotályba,
bekötözni egy szegény beteget.

De a tisztáson hirtelen megáll.
Milyen üde lett minden kis fűszál!
Pedig a zápor mindet földre verte,
kegyetlenül sárba keverte.
S mintha nem történt volna semmi sem,
áll valamennyi szálegyenesen.

"Látod, Guda," - szólal Erzsébet asszony,
s mosolyogva kísérőjére néz, -
"akármi fájdalom ér, ne aggasszon!
Ne féljünl, tőle, bármilyen nehéz!
Fogadjuk el Urunktól szívesen!
Hiszen mi is kis fűszálak vagyunk.
Nekik se ártott a zápor verése.
Csak jóra szolgált, szebb növekedésre!
Ha zápor veri fűszál-életünket,
mondjunk igent, áldást a szenvedésre!"

Guda szívébe zárja jó szavát.
S mennek tovább a kis tisztás on áto
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Indul alá az erdei ösvényen,
hogy szívével-szavával
szomorú arcokon
öröm rózsát fakasszon,
Wartburg csupa-szeretet asszonya,
Árpádházi Erzsébet asszony,
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Hermann Hesse:

Ködben

Különös ködben járni az utat.
Minden sziklán ott ül a magány.
Egyik fa nem látja a másikat,
és árva mindahány.

Különös ködben járni az utat.
Az élet - nagy magány.
Egyik nem érti meg a másikat,
és árva mindahány.

Napfényben
Válasz Hermann Hesse "Ködben" c. versére

Oszlasd a ködöt, fénylő napsugár!
Vonj árvaságon át aranyhidat!
Köszöntse egymást az egész határ,
s lássa meg egyik fa a másikat!

Oszlasd a ködöt, szeretetsugár!
Mért lenne "nagy magány" az életünk,
ha minket Atyánk kitárt karja vár,
s egymásnak testvérei lehetünk?!
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"Isten szeretet"

A mandulaszemű kislány rámmosolygott:
mondjam magyarul: lsten szeretet!
Elmondtam, s ő minden magyar szót
külön ízlelgetett.

Aztán a maga távoli nyelvén
ő is elmondta ugyanezt -nekem,
s találkoztunk lsten szeretetében,
mint csodálatos, boldog szigeten.

Idegen országban jártunk,
hazánktói távol mind a ketten,
de egytestvérré váItunk
akkor egyszeretetben.

Emlékét messzeség .el nem mosta.
Küldöm most, mínt üzenetet.
Vigye feléje imádságposta
határokon át: lsten szeretet!

121



Nagasaki feszület
Te Nagasaki romjai között
lefényképezett, csonka feszület,
döbbenten nézlek,
s riadtan kérdezek:
Krisztusom, mivé torzult
töviskoszorús arcod?
Hol a karod, hol áldó jobbkezed,
átszegzett lábad?
Krisztusom, mit tettek veled?!
Hát a nagasaki atombomba
téged is darabokra tépett?!

"Amit cselekedtetek eggyel
a legkisebbek kőzűl, énvelem
cselekedtétek!"
- ítélő szóval feleled.

Te égtél, sikoltottál,
hörögtél a romok alatt
azon a reggelen!
Te voltál akkor is
minden szenvedőben jelen!
Téged temettek
maguk alá a leomló falak!
S most a nagasaki feszületen
széjjelszaggatottan - megláttalak.

Leroskadok eléd,
és újra kérdezek:
Uram, letépett kezed helyett
elfogadod a kezemet?
Leszakított lábad helyett
elfogadod a lábamat?
Sietni, sebeket kötözni,
könnyet törölni és segíteni!
Atomsugár-sebezte szád helyett
számat békességet hirdetni
Istennel-emberekkel?! ... Szenvedések,
könnyek között hadd kiáltsam bele
ebbe a vérező világba,
hiszen véred hullattad érte:
Békesség néktek!
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Egy nap = ezer esztendő!
Szívünkbe ezt a titkot mélyen írd be!
Segélj belesimuini terveidbe,
érezni súlyát minden pillanatnak!
Mindent szeretni és szolgálni adtad,
hogy így találjon: boldog szolgálatnak
- akár egész kicsinynek, akár nagynak -
hűségében az Úr, az Eljövendő!

Egy ,es ezer

2. Péter 3, 8.

Egy nap = ezer esztendő!
Egy nap ... észrevétlen elsuhanó!
Nálunk semmibevetten tovaszállhat.
S ezer esztendő nálad!
Milyen egészen másképp járhat
isteni órád, Örökkévaló!

Ha Te így méred időnk, életünk,
milyen súlya van minden pitlanatnak l
Pillanatok éveket jelenthetnek.
Évek pillanattá zsugorodhatnak.
S mindegyikért telelősségrévonsz,"
amikor számot vetsz velünk.
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Aaro Hellaakoski:

Este
Ha csendesen szürkül az este,
sötétül a lombok alatt,
kérdezd az égi tájakat messze,
honnan ez az ajándékeste,
s miben leled nyugalmadat.

Hiába volt sohse nyugodva mégse,
titkokat feszegetni szüntelen.
Ez a végtelen fejtegetése,
a mérhetetlen méregetése
és gyötrődés ezer kérdőjelen.

Ne kutass többé a honnan s miértben!
Csak légy üres, nyitott! Így engeded
a titkokat felédérkezni szépen,
vagy szétfoszlani futó felhőképpen
erdők zúgó koronája felett.

Szemed ragyogjon !Suhanjon át lelked
éber percein sejtés sóhaja!
Nincs halló füle, csak a csendeseknek,
S nincs tárva, ha lépések közelednek,
csak a várakozó nak ajtaja.
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Turchányi Sándor írása:

Kemény beszéd

A nagytiszteletű szokása szerint komoly, külhoni könyvekből is merítő
igemagyarázatot tartott arról: miért nincsenek szemmel látható csodák
manapság. Alapos, hozzáértő, de meglehetősen terjengős fejtegetéseit ti-
zenheten hallgatták a kék-hűvös templomcsendben, mely körül öles fa-
lak őrködtek - lihegő kutyaként kirekesztve az izzó, poros vasárnap-
délelőttöt. Mindennek nyájas, kijáratelótti kézfogásokban, asztali áldás-
ban és az ámbituson elköltött ünnepi ebédben kellett volna folytatódnia,
ha az adakozás céljára kitett fekete fatányérban annyi lett volna, ameny-
nyi illik ilyenkor, nyár derekán.

- Lássuk csak - morfondírozott a számtan ban mindig bizonytalan-
kodó nagytiszteletű: tizenheten voltak, az adomány ezzel szemben ezer-
százhatvanhat forint. Két ötszázas egymásba hajtogatva, a többi apró-
pénzben - az utóbbi felel meg az ilyentájt szokásos adakozásnak, a két
ötszázast nyilván egyvalaki tette oda, de ki és miért?

Élénk képzelőerejű ember lévén, először ravasz megleckéztetésre gon-
dolt: netán valaki így akarja megszégyeníteni csodamagyarázó prédiká-
ciójáért. Am a fizetése felét kitevő bankjegyekre pillantva azonnal elve-
tette ezt a magyarázatot: ugyan ki áldozna ennyit egy vidéki pap hitelvi
nézeteinek megbélyegzésére? Restelkedve tért ki a hiúság kísértése elől is:
hisz mindaz, ami elhangzott, aligha volt elég ilyen felindíttatáshoz.

Akárhogy is - töprengett -, örülnöm kellene a mai adakozásnak, hi-
szen megközelíti akarácsonyit - a tető beázik, a vízszivattyú akadozik,
a templom színes homlokablakait kicsúzlizták - ezer helye van minden
fillérnek. Mégsem tudott örülni, tűnődve taposta a parókiakert kiégett fü-
vét, titkos indítékok, tehetősebb híveinek évfordulói, keveset látott arcok
után kutatva.

Amikor minden cél nélkül benyitott barátságtalan, tengődő cserepes
virágok ka 1 zsúfolt irodájába, reá várakozó látogatót talált ott. Ormótlan,
kopasz óriás üldögélt a csak díszként sarokba állított, rozoga szalonszé-
ken, mely a macska alatt is menthetetlenül összeroskadt. A nagytiszte-
letű iszonyodva pillantott a szék alatt sorakozó kaktuszokra. gyámolta.-
lanul mutogatni kezdett, mintha már nem lenne idő oltalmazó szavakra.
Az óriás azonban zavartalanul tovább üldögélt, hatalmas hasát felfog-
hatatlan módon bepréselve a karcsú karfák közé és mosolygott. Elké-
pesztő mosoly volt ez, valóságos történés, olyan, mint amikor egy fal-
felületet hirtelen átfestenek. A nagytiszteletű remegő térdekkel állt előtte,
nem vette észre, hogyan jött be, sosem látta azelőtt és zavarta ez a
gulliveri derű. Valahogy az volt az érzése, hogy a kolosszus bármikor a
tenyerére emelheti.

- Szép-szentbeszéd volt, annyi bizonyos - szólalt meg végre -, és
az ablaküvegek fogvacogva zörögtek, amíg beszélt. - Csak hát hiány-
zott belőle az, amit én keresek. Az valahogy mindegyikből kimarad. Mert
nem sok olyan ember van, mint én, nem szívesen beszélek erről, félek,
hogy bolondnak néznek. Amúgy is nevetséges, otromba fráter vagyok,
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hát még ha elmondom azt, ami nyugtalanít. - Én attól szoronqok; amit
más sóvárogva kíván, engem a z indít ijedt imádságra, ami ért má-
sok rnohón imádkoznak, én félek, egy1'e inkább félek attól, aminek örül-
nöm kellene.

- Én 1'endeUenesen, betegesen szerencsés fickó vagyok, nagytiszteletű
úr! Igen, és hálás vagyok önnek, amié1·t nem tört ki hm'sány hahotában,
miután idáig jutottam. Mindenki más kinevetett.

A lelkész megborzongott, még mindig a rozoqti szalonszéket nézte, bó-
lintott, és semmi kedve sem volt nevetni.

- Több mint négy évtizeden át éltem úgy, ahogyan ilyen külsővel
lehei. Különleges mé1"etű ruhák, kezemben maradó kilincsek, felbontott
jegyességek, találó csúfnevek, félszegség, könyvek, melyeket csak fújás-
sal merteiri lapozni. Nem voltam szerencsés, de boldogtalan sem, moso-
lyogtam magamon, mint amikor az ember felébred saját horkolásától.

- Aztán egy tél végi délutánon minden meg változott. Nem én lettem
más, a dolgok, a körülmények, minden, ami velem kapcsolatos, olyan
lett, mint a túlcukrozott kávé, amit már alu; lehet meginni. Febntár végi
szombat délután volt, és én a temető felé sétáltam, olyankor hóolvadás
idején kevesen járnak an·a. Az ember nézi a mocskos, pusztuló havat,
amint gödrökbe, árnyékos sarkokba. vonul vissza. Sóvárogva várom a ta-
vaszt, de tisztelettel nézem a maradék hó hősiességét, a bepiszkol,t toucic-
ból kivillanó, a végpusztulásig valahogy vakítóan tisztán maradó néhány
kristály felvillanását.

- Amikor hazaérve kiterítettem az újságot, értesültem, hogy egysze1'i-
ben igen gazdag embe1' lettem, Öt szám, melyeket útközben, sietve fir-
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káltam a sze:vényre, Ezzel kezdiulott: Emlékszem, egy disznókkal zsú-
folt, rácsos teherautó állt a járda mellett, melyet valami miatt elleptek
a veTe bek, de ezt csak én vzttem észre,

- Azóta szüntelen üldöz a szerencse. Nemsokatti mindkét nyeremény-
kötvényemmel kocsit nyertem, nyár elején é1'tesítést kaptam Ostendéből,
hogy sosem látott anyai nagynéném jelmezkölcsönzőket és sétahajókat
hagyott rám, Majd hevenyészett ünnepség kel'etében színes televízíókészü-
léket nyújtottak át a BNV-n, mint százezredik látogatónak, Ám felkutat-
tak és japán csoda-fényképezőgéppel ajándékoztak meg, mint a "Sétálók
a KáTOly-hídon" című nemzetközi fotópályázat győztes képének modell-
jét,

- De váratlan öl'öm vett körül az élet apró dolgaiban is, Egy isme-
retlen kislány il'odalmi versenyt nyert a rólam írt doioozat-uxü: egy ko-
pasz, esetleri bácsi kutyakekszet ebédel a padon, a park élő sövénye előtt.
Első pillanatban menekülni akarok, olyan csúnya és ijesztő, aztán elfog
a vágy, hogy odamenjek és megsimogassam, mert olyan nagy és szornorü.

- Azóta nem törnek el a poharak, ha elejtem őket, megvál' a vonat,
ha késve érkezem az állomásra, és vége az áramszünetnek, ha látogató-
ként betoppanok valahová,

- Ugye a jó keresztyén önvizsgálatot tart, ha nagyon vel'i az Isten,
és nem kell sokáig kutatnia, hogy undoTító, szégyenletes vétkekre buk-
kanjon, fejet hajtva az Igazságos előtt? - Én kínlódva. megkíséreltem az
ellenkezőjét: erényeket, jóságot, szeretetet kerestem önmagamban, hogy
igazoljam szemérmetlen szerencsémet, de rémülten kellett rádöbbennem,
hogy híjával vagyok mindennek, Nem vagyok jó, soha semmi l'endkívül
igazat, nagyszerűt nem tettem, csak elvesze'~~ a jót, a kelleme st. Mindez
talán valami ijesztő égi tévedés, ami ha kiderül, ezerszer jaj lesz nekem,
ElővetUm aBibliát, h'1sonló esetek 1Ltán kutatva, de csak az eüenke-
zőjéTe találtam példákat: Jób, a feddhetetlen, igaz ember csak nyomorú-
ságot, bajt lát; Jézus átkínlódik hal'mincháTOm évet, hogy aztán egy
áruló és hamis tanúk segédletével és közfelkiáltással megfeszíttessék,
Olyan, mint én, aki nem tett semmit, és így megdicsőüIt, nincs a Szent-
írásban.

- Es ilyesmiről nem esik szó a prédikációkban sem, Viga.sztalás, ter-
hek szelíd elhordozása, mindhalálig való hűség - mind erről szólnak,
rólam nem,

- Egy, egyetlenegy volt, amelyet nekem mondtak, nekem, csakis ne-
kem, Egy pesti templomban hallottam, torony nélküli volt, olyan, mint
valami bonbonos doboz, Vidéki vagyok és görög katolikus, nem isme-
rem ki magam, melyik~melyik, Szigorú, sovány pap beszélt, haraqostni
és lcíméletlenül. Nem békességről, tűrésről, jámborságról, hanem éhség-
Től, aluszékony kisgyeTekekről. akiket hajnalban megnéz az anyjuk, hogy
lélegeznek-e még, - Aztán diihösen rám meredt - egy oszlop mögött
ültem - és odakiáltott: "Ne hidd, hogy Isten csak bajjal, keserűséqqei
képes pl'óbára tenni, megmél'het jóléttel, szerencsével, meg nem érdemelt
siitkérezésset is, Figyeli, mennyit törsz le nagy szelet kenyeredből, nielsjet
látszólag véletleniil kaptál, nézi: észl'eveszed-e, hogy az árnyékban is ku-
poroqiuik: emberek, melletted vagy a túlsó [éttekén, Látja és egyszel' majd
meqkérdezií"

- Kemény beszéd volt, fájó, szokatlan, elviselhetetlenül kemény be-
széd!
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- Amikor vége volt, sok pénzt adtam, azt hiszem, szokatlanul sokat,
mert egy sovány, feketeruhás hölgy a tálca mögül tanácstalanul meg-
kérdezte: "Nem téved kérem?"

- .De, tévedtem, sokszor tévedtem" - mondtam zavartan. A csipke-
galléros, feketeruhás nő mosolygott és nem nézett utánam.

- Tudja, nagytiszteletű úr, az ember valahogy csak a kiáltásokra em-
lékszik vissza. Arra, amikor féltő szeretettel rákiáltanak. - Hétéves ko-
romban fel akartam szedni egy motoros elszállt taplósapkáját, és a jár-
dáról rám ordítottak: "Vigyázz, mögötted a másik!" - alig tudtam félre-
ugrani. A simogatáshoz idő, ismeretség kell, jól is esik, de kevés becézésre
tudunk visszaemlékezni. A kiáltás akkor harsan fel, ha már nincs idő, az
odakiáltók sokszor ismeretlenek, összerezzenünk, de mert megmentett, a
kiáltás később is a fülünkben cseng.

. - Ilyen volt ez is: ez a kemény beszéd. - Váratlan, ismeretlenül is
reám kiáltó, megmentő és feledhetetlen. Éjszakánként villanyt gyújtot-
tam, töprengtem a titkon szerencsével is próbára tevő Isten találékony-
ságán.

- Rádöbbentem, hogy olyan lettem, mint a horpadt víztartály az alélt
kert végén. Vajon szerencséje van, amiért épp belé gyűlt az a sok víz?
Válo rá a tikkadó kert, ha tovább adja, minden megéled körülötte, ha ön-
magába zárja: vize megposhad, lárvák rothadnak benne ...

Az óriás váratlanul, a házigazda szeme láttára, mégis valahogy észre-
vétlenül távozott. Amikor a nagytiszteletű kezdődő, tompa fejfájással
visszatért az irodába, aszalonszék széthullva hevert a padlón, egyik el-
nyűtt rugóját a sarokban találta meg.
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Bodrog Miklós versei:

Köszönöm, nem dohányzom

Mennyivel könnyebb a tüdőm.
Úszás, gyaloglás, gimnasztika
nem hinnéd, milyen jól megy.
Erfalaimban, itlegeimben s egyebütt
nem kúszik szét nikotin-átok,
nem muszáj füstöt fújnom
gyermekeim orra alá
s mindezért még fizetnem is.

Bocsásd meg",dohányzó testvér,
ha örömöm kibuggyan:
Üdvözlégy, szabadság kátránymentes levegője!
Ez az! Ezt jó szívni!
Mennyivel könnyebb a szívem.
Köszönöm ...
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Szent Fiadért, Istenem,
kegyelmesen légy velem,
békesség és szeretet
vezérelje léptem et.

Reggeli ima

Megköszönöm, jó Atyám,
hogy az elmúlt éjszakán
megőriztél engemet
és új napot kezdhetek.
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Föl

Vak. divatok kései liözött
villogó jéglapok vérszomjas fejszeélén
füttyögő szitkokon s dicshimnuszokon túl
menni egyenest sérthetetlen mosollyal

törött lábbal is töretlenül lépni
káprázó szemmel is látni káprázatosat
hallásra ocsúdó füllel hallatlant figyelni

. s hangosan hirdetni a klbeszélhetetlent

lehetetlenség megalázottjaként
megélni millió mennyei mégist
míg lehajlott fejünk az ívelő út végén
a múlhatatlan örömbe repesőn belefürdik
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Program

Bőrömön túl: mindent leváltani!
Különb világot adjatok nekem.
Körülöttem mi van, arra való,
hogy vattába ölelje életem.

És óhajaid garmadája megfojt.
Koporsód lesz a túl szép tok, te szerszám!
Az vagy, mit adsz, s nem az, mi bugyuláf.
Kel] föl és járj. Hisz' munka hív ezerszám.

_~Az ó-ember fohásza

Én Életem, repesek érted!
Legyetek üdvöz, céljaim!
Itingassatok, Jól aludjam, míg
közeleg Júdás és Kain.
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Martin Luther King sírjára
Nem volt elég szidalom, ütleg -
véred szomjazták a gazok,
odadörgölni igazaknak,
hogy hiába van igazuk,

s kit sötét sorsra szült az anyja,
az csak dicsérje az igát,
és bólintson és tartsa száját,
mert megölik, ha felkiált.

Kitől távol állt torz erőszak,
puskavégre pont az való.
A béke Nobel-díja mellé
mi illik jobban, mint golyó?!

Ama Bárány juhaként jártál
az úton, melyet meghagyott.
Ordítottak rád, majd megettek
hófehér fogú farkasok.

Több erőt, hitet a világba,
hisz' a puszta könny oly kevés!
Ú szív, csitulj. Nem volt hiába.
Mártírok vére: magvetés.
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Bödecs Barnabás írása:

A, virágok megkötötték

Azt írta, hogy már reg"gel érkezik. De csak a délutáni vonattal jött. Eh-
hez a vonathoz azonban nincs autóbuszcsatlakozás. Két asszony indult
volna' még a tíz kilométerre levő község il·ányába. Mindnyájan tétováz-
tak. Remélték, hogy akad valami alkalmi jármű.

Körül, ameddig a szem ellát, több száz hektámyi, szépen művelt gyü-
mölcsös. Az almafák még részben virítanak, 'mintha ezernyi piros ékkő
villogna magasba emelt, széttárt ujjakon. Az őszibarackvirágok már el-
hervadtak. Úgy látszik, nem ártott nekik li késői fagyos éjszaka. Nem pe-
regnek le, megkötöttek. Gazdag lesz a termés. '_

A távolban, egykol'i major maradványa ként, néhány elöregedett, ko-
pott ház ül, szinte a földbe roskadva. ,A zsíros taiajon régen a máséért
verejtékező dacos cselédek fiai és unokái kirepültek a szélrózsa minden
irányába. Egy családban valaha heten, kilencen is felnőttek. A megye-
székhely ipari üzemeinek, szolgáltató egységeinek szakmai és vezető em-
bel'einek sora kel'ült ki közülük. A városi gyülekezet törzsökös tagsága
is szám os új névvel szaporodott belŐlük. A l'okQni és baráti kör az első
kirajzott nemzedékben még most is a szűkebb pátria alapján szövődik.
A régi otthon mindig vonz. A többség vonaton, de egyre inkább autón
robog haza minden szabadszombaton. A háztáji kert és telek baromfi-
tartással, sőt számosáUattal még mindig kinc;s,esbánya az öregek fárad-
hatatlanul dolgozó, eres kezében.

Végre feltűnik egy fehér Zsiguli. A tétova vámkozók megörülnek a
láttán. Három falu egyesített gazdaságának agTonómusáé - mondják az
asszonyok. Nem kelt stoposok módján integetniük, amint észreveszi őket,
lassít és megáll. A ballagásról jönnek? - kérdi a boldogan igenlő asz-
szonyokat. Egyik közelebb, másik távolabb volt él'ettségiző lánya ünne-
pélyén. Versenyezve mondják, milyen szépen tanultak eddig és milyen
pályám szeretnének továbbmenni. - c-, "fí(L., óvónő lesz, haza is jöhetne,
mert évek óta hiányzik a szakképzett munkaerő" - mondja az egyik, -
"Kár, hogyafiúkat is elcsalta ui :váTos. Szükségünk va11:dolgos, megbíz-
ható gépszeTelőkre, rnodern gépparkunk egyre bővül. Epítési segélyt is
adunk új otthOnt alapító fiatal 1;tázasoknak" - mondja mál' útközben a
szíves fuvarozó. - "Lehet, hogy visszajön, ha a feleségének is akad itt-
hon munka. Drága az albérlet, 'jó ideig várhatnak még lakásra" - vála-
szol a másik asszony. ' -

Búcsúznak s kiszállnak a füzéTként -húzódó faluk közt az elsőnél. -
,,lVIint látja, majdnem annyi a templom erre, mint a tsz-épület" - mondja
az agronómus, mikor megtudja, hogy társa lelkész. "Háromvallású fal-
vak ezek mind. - Kezdetben, a tsz hőskorában, a múltbeli vagyoni kü-
lönbségeken, rokoni kapcsolatokon kívül számolni kellett a felekezeti
megoszlással is. Ma már nem okoz bonyodalmat, hogy egy brigádvezető
különböző egyházhoz tartozo embereket irányít" - "Az embeTek a ha-
tározott, nem részrehajló és személyes ügyeket is számon tartó vezetőt
világnézeti különbségtől függetlenül megbecsülik. Mi pedig hitünkből

134



1cövetkezően valljuk és tanítjuk, hogy nem hivők és hivők közös célja
tá1'sadalmunk és jövőnk jó építése. Orülünk az eredményeknek, részt ve-
szünk minden fontos tennivalóban a közösség érdekében" - mondja a
lelkész.

"Má1' itt is vagyunk." - Megállnak a haranglábas, udvarában templo-
mot 1'ejtő szórványparókia előtt. - "Nagyon köszönöm a szívességét! Jó
utat kívánok!" - "Nincs mit! - Minden jót!" - hangzik melegen a vá-
lasz.

Nyolc faluban alig négyszáz lélek. A több gyerekes fiatal "szomszéd"
harminc kilométerre innét még nagyobb szórványban szolgál. Itt lassan
évtizede egyedül él a barátja. Először egy öreg motorkerékpárral járta
szívós kitartással a még elhanyagolt mellé kutakat. Tavaszi záporokban
bőrig ázott. Úszi jeges esők ben csontig fázott, mire megérkezett a reior-
mátus testvéregyház templomába. Az is dermesztő hideg volt. Néhány

t~i1~I, ,11\ 1\\11\\1!!llilll ,!llilLlili'J~ Uill\

éve, karácsony körül kivételesen tartós havazás dúlt. Valakiről azt je-
lentették, hogy súlyos beteg, úrvacsorát vár. Elindult kora reggel a hó-
viharban. Az útmenti árkokat csak a fák jelezték. Ahol síkos volt az út,
ijesztő mutatvánnyal csúszkált a motor. Ahol hótorlasz állta útját, verej-
tékezve cipelte áto Két órába telt, mire odaért. A néni ajtaja zárva volt.
- "Fodrászhoz ment az Anna néni" - közölte a szomszéd. "Nem volt
olyan súlyos beteg, csak a szokásos rosszullét vette elő ... " - .De én
egy hétig nyomtam az ágyat utána, és talán soha nem gyógyítható arc-
ül'eggyulladást ezerezteni ... "

Ezt már a hideg májusi napon kissé befűtött irodában hallja barát-
jától. - "Vártalak a reggeli busszal. Kétszer kimentem az állomásra a
nemrég kapott Trabanttal. Az ebédet is le kellett mondanom egy kedves
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öreg néninél. - KörüUál·tam he~yben és szórványban a csa~ádokat. Hoz-
zánk is jön vendég igehirdető! Kapáva~ és tejeskannáva~ is be ~ehet jönni
a hétköznap esti istetitiszteietrel - Ezzel. a vonatta~ már nem váTta~ak.
Eirpen. készülni kezdtem estére, hogy szégyenben ne maradjak."

"Bocsáss meg! Biztosan an'a gondo~tá~, hogy bagatell ügy a nagy gyü-
tekezet papjának egy 1ds nyáj hívása. TeTvemtő~ eltérően, közbejött szol-
gá~atok miatt maradt az uto~só pillanatra jövete~em." - "Csakhogy itt
vagy s nem csa~ódtam. Most elmegyek, hogy konfirmandusainkat és egy-
két idősebb testvéTt idefuvaTozzak. Ne számíts nagyobb részvételTe a ná-
lunk szokásos tíz-húsznál. A fiatalok most jönnek csak haza a városból.
Többen - a hűségesek köziil - házat építenek. Sok az eTőtlenedő öre-
günk. Itt a kulcs. Mindjárt jön az »egyházfi nénink«."

A kis udval'i temp~om patuolattiszta. HáTom egymás utáni fiatal pap-
jának művészi ízlése, helyes ~ituTgiai ismerete, a parányi gyü~ekezet ál-
dozatkészsége meg~átszik rajta. Harangoznak. Alig ocsúdik [ei, ötvenen
szoronqaruuc a padokban. E~ö~ egy SOT bizaTT kinézetű fiatal. Némeiuikrbí.
nem tudható, fiú-e vagy lány. Izgatott suttogás. Megél'keúk az utóvéd a
kis konfiTmandusokkal.

"Ne vedd TOSSZnéven, hogy ők is adnak ma este va~amit a gyüleke-
zetnek" - súgja a: baTátja. - Kisol'jáznak kicsik, nagyok jó karéj ban
az oltáT eié. EgyszeTűen, szép csokorba kötve e~hangzik több bibliai tör-
ténet, szeméLyesen, mára alkalmaz-oa. Közben böjti és húsvéti éneket
eneicei három kis szól'ista. Fülig piros va~ahány. Az énekeskönyv újabb
énekeit az idősebbek is fújják.

Most jobb ~enne nem is szó~ni. Hiszen a vendég kapott itt drága útm-
ualot! A nyiltszemű figye~em végig tart, Az istentiszte~et végén a~ka~om
van az egészen szemé~yes vallomásTa: "Köszönöm, amit Istentől ma a
testvérek között kaphattam! Maradjanak meg Obenne. Növekedjenek sze-
l·etetében. Becsiüiék: meg az ige szo~gálatát és szo~gáját közöttük."

"MáT szólt püspökünk, hogy mehetnék nagyobb gyü~ekezetbe. De amíg
ők kÖTöttem vannak, mal'adok, míg egészségem bÚ·ja."

Sokszor kéte~kedünk, de Isten hatáTában is megköt a virág és beérik a
tennés. .


