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Előszó

Az 1983. esztendőben az evangélikus egyházak szerte a világon Luther Márton szüle
tésének 500. évfordulójára emlékeznek. Reformátorunk 1483 november 10-én született 
Eislebenben. Evangélikus Naptárunk is belekapcsolódik a jubileumi emlékezésbe. Lu
ther műve és annak hatása olyan nagy, hogy naptárunk keretében meg sem kíséreljük 
annak összegezését, mégis szeretnénk néhány olyan vonást megmutatni, amelyek jel
lemzik Luther művét. Ennek érdekében szembesítjük olvasóinkat a Tízparancsolat lu
theri magyarázatával, de nem tiltásokra (Ne ölj, Ne paráználkodj, Ne lopj. .. )  tesszük 
a hangsúlyt, hanem a magyarázatok második részére, melyek legtöbbször így indulnak: 
„hanem inkább . . . ” örömest hallgassuk; védjük és támogassuk; tiszteljük, becsüljük és 
támogassuk. Ezek a magyarázatok ma konkrét segítséget adhatnak a keresztyén élet 
gyakorlásában. Olyan időszerűek, mintha ma írta volna azokat Luther.

Mivel Luther könyveinek és tanulmányainak tartalmát sem ismertethetjük helyszűke 
miatt, azt a megoldást választottuk, hogy legjelentősebb írásainak alapgondolatait 
emeljük ki és azokat szembesítjük a ma egyházával és a mai egyház szolgálatával. Ide
vonatkozó cikkeinknek ezt az összefoglaló címet adtuk: „Luther kérdez bennünket”.

Szükségét éreztük annak is, hogy a lutheri reformáció magyarországi kisugárzására is 
utaljunk. E célból szólunk a magyar evangélikus reformátorok szolgálatáról az „írott 
szón” keresztül. Ugyancsak ezért közöljük a „Körbejárunk az Evangélikus Múzeum
ban” című írást. Ezekhez kapcsolódik „Az írott szóért ma” sorozat, mely a reformáto
rok írásbeli szolgálatának nyomán mai sajtómunkánkat mutatja be.

A szépírások (versek, elbeszélések) nagyobb része az említett célok szolgálatába si
mul bele. Cikkeinken átsugárzik néhány olyan gondolat, melyekre elöljáróban is fel 
kell hivnunk a figyelmet.

Mi evangélikusok soha sem néztünk és ma sem nézünk Luther Mártonra mint vala
mi „bálvány”-ra vagy éppen „vallásalapítóra”. Ő se nem bálvány, se nem vallásalapító. 
Mi őt drága ajándéknak tekintjük, akit azért adott Isten, hogy az Ő eszközeként, a 
Szentlélek erejével visszavezesse az egyházat az „igazi kincs”-hez, az evangéliumhoz. 
Minden jó, ami a reformációban végbement, ebből fakadt. Igen, Luther minden szavával, 

‘ egész szolgálatával, az egész „reformációval” egyet tett: Jézus Krisztusra mutatott és 
pedig a Megfeszítettre. Ennek a Krisztusnak a „központba állítása” volt lényegében a 
reformáció. Ez pedig az „evangélium” felfedezéséből ered.

„Az egyedül hitből -  egyedül kegyelemből” felismerés is csupán következménye an
nak a felismerésnek, hogy „egyedül Krisztus”. Vagyis Krisztus kereszthalála elegendő 
„elégtétel” bűneinkért. Azt nem szükséges -  és nem is lehet -  „megtetézni” emberi erő
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feszítésekkel, cselekedetekkel, jóvátételekkel a bűnbocsánat és üdvösség „megszerzése” 
érdekében. „Az igaz ember hitből él”. Ezt a hitet is az Isten „munkálja” az evangélium 
által. Mert ez a hit hallásból van.

Ezért esik olyan nagy hangsúly egyházunkban az evangélium „hallására”, hallgatásá
ra, meghallására. Nem hiába beszél Luther a 3. parancsolat kapcsán arról, hogy az 
evangéliumot „örömest hallgassuk és tanuljuk”. Ezért nem lehet ma sem „evangélikus 
élet”-ről beszélni ott, ahol hiányzik az „igehirdetés” hallgatása. Másból nem támad hit!

Viszont az a felismerés, hogy „egyedül hitből” üdvözölünk, óriási hajtó erő a feleba
ráti szeretet gyakorlására. Ha az üdvösségünkért nem kell harcolni, erőnket az üdvösség 
elnyeréséért latba vetni -  hiszen az kegyelemből van -  akkor minden erőnk felszabadul
hat a felebarát szolgálatára, a diakóniára. Ez egy sarkalatos felismerése Luthernak, 
amelyről sajnos kevesebbet beszélnek az evangélikus egyházakban. Pedig ez éppen 
olyan elválaszthatatlanul hozzátartozik Luther reformációjához, mint az „egyedül hit 
által” felismerés. E nélkül csonka volna a reformáció. Luther a szeretetet legalább 
annyira hangsúlyozza mint a hitet. Mivel ezt az evangélikus egyházakban sokáig a „pá
lya szélére” sodorták, azért beszélhettek egyesek „lutheránus quietizmus”-ról vagyis ar
ról, hogy az evangélikus embereknek nincs érzékük a másik ember, a társadalom prob
lémái iránt és nem is kívánnak aktívan szolgálni az emberek és társadalom anyagi, kul
turális előrehaladásáért. Luther ezzel szemben egyértelműen hangsúlyozta a hitből fo
lyó szeretet szolgálatát a felebarátért. Ahol komolyan veszik az „az egyedül hitből” fel
ismerést, ott komolyan veszik a szeretet aktivitását a felebarátért, a társadalomért.

Legyen Luther Márton születésének 500. jubileuma a reformáció nagy felismerései
vel való szembesülés ideje és ezzel együtt az „örök reformáció” folytatása egyházunk
ban is.

Káldy Zoltán
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L. Cranach: Luther Márton
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JANUÁR
1. Szombat Újév Lk 4,16-21 Zsolt 8

1. hét: Újév utáni vasárnap-Jnl, 14

2. Vasárnap Ábel Lk 2,41-52 Zsolt 71
3. Hétfő Benjámin Ézs43,16-19 Róm 1, 1-7
4. Kedd Leona 2Kor 6, 14-16 Róm 1,8-17
5. Szerda Simon Zsid 13, 8-9b Róm 1, 18-32
6. Csütörtök Vízkereszt Mt 2, 1-12 Róm 2, 1-16
7. Péntek Attila Jn 1, 15-18 Róm 2, 17-29
8. Szombat Szörény Zak 8,20-23 Róm 3, 1-20

2. hét: Vízkereszt utáni 1. vasárnap -  Róm 8,14

9. Vasárnap Marcel Mt 3, 13-17 Zsolt 100
10. Hétfő Ágota Józs 3,5-11 Róm 3, 21-26
11. Kedd Melánia Mk 1, 1-8 Róm 3, 27-31
12. Szerda Veronika Jn 3,22-30 Róm 4, 1-8
13. Csütörtök Ernő Kol 2, 3-10 Róm 4, 9-25
14. Péntek János 1 Kor 1,26-31 Róm 5, 1-11
15. Szombat Lóránt Lk 10,21-24 Róm 5, 12-21

3. hét: Vízkereszt utáni 2. vasárnap -  Jn 1, 17

16. Vasárnap Gusztáv Jn 2,1-11 Zsolt 105, 1-23
17. Hétfő Antal Jer 14,2-9 Róm 6, 1-11
18. Kedd Piroska Jer 17, 13-17 Róm 6, 12-23
19. Szerda Sára 1 Kor 2, 1-5 Róm 7, 1-6
20. Csütörtök Fábián, Seb. 1 Kor 2, 6-10 Róm 7, 7-12
21. Péntek Ágnes 5Móz 4, 5-13 Róm 7, 13-25
22. Szombat Artur Zsid 12, 12-15a Róm 8, 1-11

4. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap -  Ézs 60, 2

23. Vasárnap Zelma Mt 17, 1-9 Zsolt 63
24. Hétfő Tímár 2Móz 34, 29-35 Róm 8, 12-17
25. Kedd Pál Jn 12,34-41 Róm 8, 18-25
26. Szerda Vanda 2 Móz 13,20-22 Róm 8,26-30
27. Csütörtök Lotár 2Pt 1, 16-21 Róm 8, 31-39
28. Péntek Károly Jn 7,25-30 lMóz 1, 1-8
29. Szombat Adél Jel 1,9-18 lMóz 1,9-25

5. hét: Hetvened vasárnap -  Dán 9,18

30. Vasárnap Mártonka Mt 10, 1—16a Zsolt 62
31. Hétfő Virgilia lSám 15, 35b—16, 13 1 Móz 1,26-2,40

T erem tő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. K ezedből indul el a világ, az élet és a népek sorsa. M inden új
esz ten d ő  m egújult kegyelm edet hirdeti és m egtérésünkre való  türelm es szeretetedről tanúskodik . N apról napra
Te gondoskodsz rólunk, sz a b a d ítsu n k  Istene, és taníts m inket úgy szám láln i napjainkat, hogy bölcs és értei-
m es sz ívh ez  jussunk . Á m en .



FEBRUÁR
1. Kedd Ignác Jer 9,22-23 lMóz 2, 4b—17
2. Szerda Karol in Lk 17,7-10 lMóz 2, 18-25
3. Csütörtök Balázs lKor 3, 5-10 lMóz 3, 1-13 '
4. Péntek Ráchel Mt 19,27-30 lMóz 3, 14-24
5. Szombat Ágota Mai 3, 13-20a 1 Móz 4, 1-16

6. hét: Hatvanad vasárnap -  Zsid 3,15

6. Vasárnap Dorottya Lk 8, 4-15 Zsolt 60
7. Hétfő Tódor 5Móz 32,44-17 lMóz 4, 17-26
8. Kedd Aranka Mk 11, 15-19 lMóz 6, 5-22
9. Szerda Abigail Mk 6, 1-6 lMóz 7, 10-24

10. Csütörtök Elvira ApCsel 16,8-15 lMóz 8, 1-12
11. Péntek Bertold 2 Kor 12, 1-10 lMóz 8, 13-22
12. Szombat Lídia Zsid 6, 4-8 lMóz 9, 1-17

7. hét: Ötvened vasárnap -  Lk 18, 31

13. Vasárnap Ella Mk 8, 31-38 Zsolt 61
14. Hétfő Bálint Lk 13,31-33 lMóz 11, 1-9
15. Kedd Áldáska Ézs 5 8 ,l-9a lMóz 12, 1-9
16. Szerda Julianna Lk 10, 38—12 lMóz 12, 10-20
17. Csütörtök Donát Hős 4, 1-6 lMóz 13, 1-18
18. Péntek Kon rád 2Kor 7, 8-13a lMóz 14, 1-16
19. Szombat Zsuzsanna Dán 5, 1-30 lMóz 14, 17-24

8. hét: Invocavit-Böjt 1. -  ÍJn 3, 8

20. Vasárnap Álmos Mt 4, 1-11 Zsolt 64
21. Hétfő Eleonóra Jak 4, 1-10 lMóz 15, 1-21
22. Kedd Gerzson Jak 1, 12-18 lMóz 16, 1-6
23. Szerda Alfréd Jób 1, 1-22 lMóz 17, 1-9
24. Csütörtök Mátyás 2Kor 6, 1-10 lMóz 18, 1-15
25. Péntek Géza Lk 22,31-34 lMóz 18, 16-33
26. Szombat Sándor Zsid 2, 10-18 lMóz 19, 12-29

9. hét: Reminiscere -  Böjt 2. -  Róm 5, 8

27. Vasárnap Ákos Mk 12, 1-12 Zsolt 72
28. Hétfő Elemér Zsid 11,8-10 1 M óz 21, 1-21

G on d v ise lő  A tyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy terem tm ényedet tám adja és  rontja a bűn. N a  hagyj
elesnünk  a k ísértésben. M entő  szereteted óvjon , védjen és a kísértések tüzéből m egerősített h ittel vezessen  ki
m inket. Á m en .



1. Kedd Albin Jn 8,21-30 1 Móz 22, 1-19
2. Szerda Lujza Jób 2, 1-10 Róm 9, 1-5
3. Csütörtök Kornélia 2 Kor 13,3-6 Róm 9, 6-13
4. Péntek Kázmér Gál 4, 12-20 Róm 9, 14-21
5. Szombat Adorján Jn 8,46-29 Róm 9,25-29

10. hét: Oculi -  Böjt 3. -  Lk 9, 62

6. Vasárnap Alpár Lk 9, 57-62 Zsolt 77
7. Hétfő Tamás IPt 1, 13-21 Róm 9, 30-33
8. Kedd Zoltán Mk 9, 38-41 Róm 10, 1-11
9. Szerda Franciska Jób 7, 11-21 Róm 10, 12-21

10. Csütörtök Olimpia Jer 20,7-13 Róm 11, 1-10
11. Péntek Aladár IThessz 2, 13-20 Róm 11, 11-24
12. Szombat Gergely 2Tim 4, 1-5 Róm 11,25-32

11. hét: Laetare -  Böjt 4. -Jn  12, 24

13. Vasárnap Krisztián Jn 12,20-26 Zsolt 105,24-45
14. Hétfő Matild Jer 11,18-20 Róm 11,33-36
15. Kedd Nemz. ünn Jn 6,55-65 Róm 12, 1-8
16. Szerda Henrietta Jób 9,14-23.32-35 Róm 12,9-16
17. Csütörtök Gertrud Jn 6,47-51 Róm 12, 17-21
18. Péntek Sándor, Ede Jn 10,17-25 Róm 13, 1-10
19. Szombat József Ám 8, 11-12 Róm 13, 11-14

12. hét: Judica -  Böjt 5. -  Mt 20, 28

20. Vasárnap Hubert Mk 10,35-45 Zsolt 69, 1-16
21. Hétfő Benedek Zsid 7, 24-27 Mt 26, 1-16
22. Kedd Katalin 4Móz 21,4-9 Mt 26, 17-30
23. Szerda Brúnó Jób 19,21-27 Mt 26, 31-35
24. Csütörtök Gábor Zsid 9, 11-15 M t26,36-J6
25. Péntek Zsolt Zsid 9, 15.24-28 Mt 26, 47-56
26. Szombat Erika Zsid 10, 11-18 Mt 26, 57-68

13. hét: Palmarum -  Virágvasárnap -  Jn 3,14-15

27. Vasárnap Hajnalka Jn 12, 12-19 Zsolt 69, 17-37
28. Hétfő Gedeon Mk 14,3-9 Mt 26, 69-75
29. Kedd Jónás Jób 38,1-11.42,1-2 Mt 27, 1-14
30. Szerda Izidor Mik 3, 9-12 Mt 27, 15-30
31. Csütörtök Árpád Jn 13, 1-15 Mt 27, 31—44

Jézus K risztus! Te vagy a mi rem énységünk, Rád várunk. A m in t egykor m egváltó  szereteteddel eljöttél a vi-
lágba, jöjj el a mi gyü m ölcste len  életün k be is. A m ik ép p en  m egtisztitottad  Isten tem p lom át, tisztítsd szívünket
is Isten S zem lé ik én ek  tem p lom ává , am ely  feléd tárja ajtaját é s  Téged d icsér örökké Á m en .
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2. Szombat

Hugó
Áron

Jn 19,16-30 
1Pt 3,18-22

Mt 27, 45-56 
Mt 27, 57-66

14. hét Húsvét-Jel 1,18

3. Húsvétvas. Keresztély Mk 16, 1-8 Mt 28, 1-10
4. Húsvéthétfő Félsz. ünn. Lk 24,13-35 Mt 28, 11-20
5. Kedd Vince 1 Kor 5, 7-8 Róm 14, 1-13
6. Szerda Cölesztin 2Tim 2, 8-13 Róm 14, 14-23
7. Csütörtök Herman 1 Kor 15, 19-28 Róm 15, 1-13
8. Péntek Lídia 1 Kor 15,35^19 Róm 15, 14-21
9. Szombat Erhardt 1 Kor 15,50-58 Róm 15,22-33

15. hét: Quasimodogeniti -  IPt 1, 3

10. Vasárnap Zsolt Jn 20,19-29 Zsolt 116
11. Hétfő Leó Kol 2, 12-15 Róm 16, 1-16
12. Kedd Gyula 2Tim 2, 12-15 Róm 16, 17-27
13. Szerda Ida ÍJn 2, 12-17 1 Móz 24, 1-28
14. Csütörtök Tibor lP t2, 1-10 lMóz 24,29-49
15. Péntek Tass Jel 7,9-17 1 Móz 24, 50-67
16. Szombat Rudolf lPt 1,22-25 1 Móz 25, 19-24

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

17. Vasárnap Enikő Jn 10,11-16 Zsolt 23
18. Hétfő Ilma Jn 10,1-11 1 Móz 27, 1-29
19. Kedd Kocsárd 4 Móz 17, 16-25 1 Móz 27, 30^10
20. Szerda Tivadar Ez 34,23-31 1 Móz 27, 41-28, 9
21. Csütörtök Csilla Jn 21,15-19 1 Móz 28, 10-22
22. Péntek Anzelm Zsid 13. 12-16 1 Móz 29, 1—14a
23. Szombat Béla ApCsel 20, 17-38 1 Móz 29, 14b-30

17. hét: Jubilate -  2Kor 5,17

24. Vasárnap György Jn 15,1-8 Zsolt 103
25. Hétfő Márk Ef 4,17-24 1 Móz 32, 1-22
26. Kedd Ervin Jób 38, 31-38 1 Móz 32, 23-32
27. Szerda Arisztid 2Kor 4, 16-18 1 Móz 33, 1-20
28. Csütörtök Valéria Kol 1,15-18 lMóz 37, 1-11
29. Péntek Albertina Gál 6, 14-18 1 Móz 37, 12-36
30. Szombat Katalin Gál 5, 1-6 1 Móz 39, 1-23

M egváltó  U runk! Te vagy a feltám adás és  az élet. K eresztségünkben m i is m eghaltunk  a b űn nek , hogy élh es-
sünk N eked. Engedd m egism ernünk feltám adásod erejét, a rem énységet és az igazságot. Taníts m inket az új
életben  járni és az odafelvalókkal törődni. Á m en .



18. hét: Cantate -  Zsolt 98,1

1. Vasárnap Munka ünn. Mt 11,25-30 Zsolt 108
2. Hétfő Zsigmond ApCsel 16,23-34 1 Móz 40, 1-23
3. Kedd Irma Jel 15, 2—4 1 Móz 41, 1-23
4. Szerda Flórián Lk 19,37-40 lMóz 41,37-57
5. Csütörtök Gottfried Jn 6,66-69 1 Móz 42, 1-28
6. Péntek Frida 1 Kor 2, 6-10 1 Móz 42,29-38
7. Szombat Napóleon Ézs57,15-19 1 Móz 43, 1-14

19. hét: Rogate -  Zsolt 66, 20

8. Vasárnap Gizella Jn 16,23-33 Zsolt 107, 1-22
9. Hétfő Gergely 1 Kir 3, 5-15 1 Móz 43, 15-34

10. Kedd Ármin Lk 11,1-8 lMóz 44, 1-34
11. Szerda Ferenc Kol 4, 1-6 1 Móz 45, 1-24
12. Csütörtök Mennyb. ünn. Lk 24,44-53 Zsolt 110
13. Péntek Szervác Jel 1,4-8 1 Móz 45, 25-46, 7
14. Szombat Bonifác Jel 4, 1-11 1 Móz 46,28-34

20. hét: Exaudi -  Jn 12, 32

15. Vasárnap Zsófia Jn 15,26-26,4 Zsolt 107, 23—43
16. Hétfő Mózes Jn 14, 15-19 1 Móz 47, 1-26
17. Kedd Bánk Lk 12,8-12 1 Móz 47, 27-31
18. Szerda Erik 1 Kor 2, 12-16 1 Móz 48, 1-22
19. Csütörtök Buda 4Móz 20,2-12 1 Móz 49, 1-28
20. Péntek Bernát Zsid 11,32-40 1 Móz 49, 29-50, 14
21. Szombat Konstantin Ézs 41, 17-20 1 Móz 50, 15-26

21. hét: Pünkösd -  Zak 4, 6

22. Pünkösdv. Júlia Jn 14,23-27 Zsolt 118, 1-14
23. PUnkösdh. Dezső Mt 16, 13-19 Zsolt 118, 15-29
24. Kedd Eszter Ez 36,22-28 Jak 1, 1-12
25. Szerda Orbán ApCsel 10,44-48 Jak 1, 13-18
26. Csütörtök Fülöp ApCsel 4, 8-21 Jak 1, 19-27
27. Péntek Helga Gál 3, 1-5 Jak 2, 1-13
28. Szombat Emil ApCsel 8, 14-25 Jak 2,14-26

22. hét: Szentháromság ünnepe -  Ézs 6,3

29. Vasárnap Keve Jn 3, 1-8 Zsolt 111
30. Hétfő Janka Jn 4, 19-26 Jak 3, 1-12
31. Kedd Angéla Zsid 2, 1-4 Jak 3, 13-18

Szenthárom ság Isten! M agasságban és szentségben lakozol, de az alázatosokkal is. A  titkok a tieid , a k inyilat-
koztatott d olgok  ped ig  a m ieink . Taníts m inket arra, hogy titkaidat alázatos lélek k el, a k inyilatkoztatott igét
p ed ig  h ivő  szívvel fogadjuk. Á m en .



1. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat

Tünde
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Ildikó
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10. Péntek
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Medárd
Félix
Margit
Barnabás

Lk 16, 19-31 Zsolt 78,1-31 
2Tim 3, 14-17 Jak 5, 13-20 
Jón 1,1-10 Jud 1-16 
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24. hét: Szentháromság utáni 2. -  Mt 11, 28
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14. Kedd
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16. Csütörtök
17. Péntek
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Tóbiás
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Rafael
Alajos
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos

Lk 15, 1-10 Zsolt 78, 56-72 
Mk2, 13-17 Fii 3, 12-16 
Bir 10, 6-16 Fii 3, 17-21 
Lk 15, 11-24 Fii 4, 1-7 
Lk 19, 1-10 Fii 4, 8-9 
Lk 1,57.67.76-80 Fii 4, 10-23 
Jn 6, 37-40 Péld 1,1-7

26. hét: Szentháromság utáni 4. -  Gál 6, 2

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

János, Pál
László 
Levente 
Péter, Pál 
Pál

Lk 6, 36-42 Zsolt 79 
Jn 8, 3-11 Péld 1,8-19 
2Kor 2, 5-11 Péld 1,20-33 
Kol 3, 12-17 Péld 2, 1-9 
lPt 3, 8-17 Péld 2, 10-22

Szentlélek  Ú risten ! É píts be m in ket Isten szen t gyü lekezetéb e. Vezérelj el m in ket m inden igazságra. Serkents 
m inket, hogy terem je életünk  a szeretet, öröm , békesség, béketűrés, hűség, sze líd ség  és m értékletesség  g y ü m ö l
csét. Á m en .



JÚLIUS
1. Péntek
2. Szombat

Tibold
Ottokár

ApCsel 7, 54-59 
Ézs30,18-22

Péld 3, 1-12 
Péld 3, 13-18

27. hét: Szentháromság utáni 5. -  Ef 2, 8

3. Vasárnap Kornél Lk 5, 1-11 Zsolt 82
4. Hétfő Ulrik Ez 2, 3-8a Péld 3, 19-26
5. Kedd Emese Lk9,51-56 Péld 3, 27-35
6. Szerda Ezsaiás 2Thessz 3,1-5 Péld 4, 10-19
7. Csütörtök Cirill 1 Kir 19, 19-21 Péld 4, 20-27
8. Péntek Teréz Gal 1, 11-24 Mt 5, 1-12
9. Szombat Veronika Lk 9, 18-26 Mt 5, 13-16

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

10. Vasárnap Amália Mt 28, 16-20 Zsolt 113
11. Hétfő Lili 5Móz 7, 6-12 Mt 5, 17-20
12. Kedd Izabella 1 Kor 6, 9-11 Mt 5, 21-26
13. Szerda Jenő Gál 3,26-29 Mt 5, 27-32
14. Csütörtök Eörs ApCsel 8,26-39 Mt 5, 33-37
15. Péntek Henrik Kol 2, 6-13 Mt 5, 38-42
16. Szombat Zalán Tit 3, 3-7 Mt 5,43-48

29. hét: Szentháromság utáni 7. -  Ef 2,19

17. Vasárnap Elek Jn 6,1-15 Zsolt 83
18. Hétfő Frigyes 2Móz 16,32-35 Mt 6, 1-4
19. Kedd Emília Zsid 9, 1-12 Mt 6, 5-15
20. Szerda Illés Jn 6,30-35 Mt 6, 16-18
21. Csütörtök Dániel 1 Kor 10, 16-17 Mt 6, 19-23
22. Péntek Mária Magdolna Lk 9, 10-17 Mt 6, 24-34
23. Szombat Lenke Jel 19,6-9 Mt 7, 1-6

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

24. Vasárnap Krisztina Mt 5, 13-16 Zsolt 101
25. Hétfő Jakab Ézs 2,1-6 Mt 7, 7-11
26. Kedd Anna Gál 6, 7-10 Mt 7, 12-20
27. Szerda Olga Kol 1,3-11 Mt 7, 21-23
28. Csütörtök Ince 1 Kor 12,27-13,3 Mt 7, 24-29
29. Péntek Márta Jel 10, 1-11 Mt 8, 1-13
30. Szombat Judit Jel 14,14-20 Mt 8, 14-17

31. hét: Szentháromság utáni 9. -  Lk 12,48

31. Vasárnap Oszkár Mt 25, 14-30 Zsolt 119,97-104

A tyánk  a Jézus K risztus által! M agasztalunk Téged a bűnbocsánat drága ajándékáért, hogy bocsánatot nyer-
tünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsánatod  által is ten fiúságot nyertünk, m egbocsátásunk gyü m ölcsek én t test-
véri szívek et ajándékoztál nekünk. T öltsd  be szívü nk et a m egbocsátás leik ével. Á m en .



r ,  AUGUSZTUS *
1. Hétfő Péter 1 Kir 3, 16-28 Mt 8, 18-22
2. Kedd Lehel L k 16,10-13 Mt 8, 23-27
3. Szerda Csilla 1 Pt 3, 1-6 Mt 8, 28-34
4. Csütörtök Domonkos Ez 3, 17-19 Mt 9, 1-8
5. Péntek Vajk Jer 1, 11-19 Mt 9, 9-17
6. Szombat Berta Lk 12,54-59 Mt 9, 18-26

32. hét: Szentháromság utáni 10. -  Zsolt 33,12

7. Vasárnap Ibolya Lk 19, 41-48 Zsolt 119, 105-112
8. Hétfő László Neh 4, 1-15 Mt 9, 27-38
9. Kedd Ernőd 1 Kor 10, 1-13 Mt 10, 1-15

10. Szerda Lőrinc 1 Kir 21, 1-16 Mt 10, 16-26a
11. Csütörtök Tibor Jer 16,14-17 Mt 10, 26b-33
12. Péntek Klára Jer 7, 1-15 Mt 10,34-42
13. Szombat Ipoly 2Kir 25, 8-12 Mt 11, 1-19

33. hét: Szentháromság utáni 11. -  1 Pt 5, 9

14. Vasárnap Özséb Lk 18,9-14 Zsolt 119, 113-120
15. Hétfő Mária Mk 9, 33-37 Mt 11,20-30
16. Kedd Ábrahám lSám 17,38-51 Mt 12, 1-14
17. Szerda Anasztáz ApCsel 12, 18-25 Mt 12, 15-21
18. Csütörtök Ilona Gál 2, 16-21 Mt 12,22-37
19. Péntek Huba 2Sám 16, 5-14 Mt 12, 38-45
20. Szombat Alkotm. ünn. Ez 17,22-24 Mt 12,46-50

34. hét: Szentháromság utáni 12. -  Ézs 42, 3

21. Vasárnap Sámuel Mk 7, 31-37 Zsolt 70
22. Hétfő Menyhért Ézs29,17-24 Mt 13, 1-9. 18-23
23. Kedd Farkas ApCsel 14,8-18 Mt 13, 10-17
24. Szerda Bertalan ApCsel 3, 1-10 Mt 13,24-30. 36^43
25. Csütörtök Lajos Mk 5, 22-24. 35^43 Mt 13,31-35
26. Péntek Róza 1 Kor 3, 9-15 Mt 13,44-46
27. Szombat Szilárd Lk 4, 38-44 Mt 13,47-52

35. hét: Szentháromság utáni 13. -  Mt 25, 40

28. Vasárnap Ágoston Lk 10,25-37 Zsolt 74
29. Hétfő Lilla 2Sám 9, 1-11 Mt 13,53-58
30. Kedd Rózsa 5Móz 24, 17-22 Mt 14, 1-14
31. Szerda Erika 2Móz 22, 20-26 Mt 14,13-21

M ennyei A tyánk! M agasztal lelkünk, m ert b etö ltőd  az éh ezőt javakkal. Testünk táplálására fö ld i kenyeret, le l
künk üdvösségére m enn yei kenyeret ajándékozol nekünk. K érünk, rendeld ki szám unkra a m in dennap i ke-
nyeret, és teríts asztalt a Te országodban. Á m en .



SZEPTEMBER Á
1. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat

Egyed
Rebeka
Hilda

ApCsel 6, 1-7 
Ézs 58, 7-12 
Jer 22,13-19

Mt 14,22-36 
Mt 15,1-20 
Mt 15,21-28

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

4. Vasárnap Rozália Lk 17, 11-19 Zsolt 119, 121- 128
5. Hétfő Viktor Ézs40,15-26 Mt 15,29-39
6. Kedd Zakariás Gál 5, 16-23 Mt 16, 1-12
7. Szerda Regina IThessz 1,2-10 Mt 16, 13-20
8. Csütörtök Mária IThessz 5, 14-24 Mt 16,21-28
9. Péntek Ádám Mk 1,40—45 Mt 17, 1-13

10. Szombat Erik 1 Krón 29, 9-2la Mt 17, 14-21

37. hét: Szentháromság utáni 15. -  lPt 5,7

11. Vasárnap Teodóra Mt 6, 25-34 Zsolt 119, 129- 136
12. Hétfő Szabolcs 1 Kir 17,7-16 Mt 17,22-27
13. Kedd Ludovika lTim 6, 6-1 la Mt 18, 1-14
14. Szerda Szerénke Lk 17,5-6 Mt 18, 15-20
15. Csütörtök Enikő IThessz 2, 9-12 Mt 18,21-36
16. Péntek Edit 1 Kor 7, 20-24 Mt 19, 1-12
17. Szombat Hajnalka 2Thessz 3, 6-13 Mt 19, 13-26

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

18. Vasárnap Titusz Jn 11, 1.3. 17-27. 41-45 Zsolt 114
19. Hétfő Vilma 2Sám 12, 15-24 Mt 19,27-30
20. Kedd Csendike Ézs38,9-20 M t20,1-16
21. Szerda Máté ApCsel 12, 1-11 Mt 20, 17-28
22. Csütörtök Móric Zsid 10,35-39 Mt 20,29-34
23. Péntek Tekla Zsid 12,4-11 Mt 21, 1-11
24. Szombat Gellért Jel 2,8-11 Mt21, 12-17

39. hét: Szentháromság utáni 17. -  ÍJn 5,4

25. Vasárnap Kleofás Mt 15,21-28 Zsolt 112
26. Hétfő Jusztina Zsid 11,1-7 Mt 21,18-22
27. Kedd Labore ÍJn 4, 4-11 Mt 21,23-27
28. Szerda Vencel Zsid 11, 17-22 Mt 21,28-32
29. Csütörtök Mihály Lk 10,17-20 Mt 21,33—46
30. Péntek Jeromos Jn 9, 35-41 Mt 22, 1-14

S zentséges Isten! M agasztalunk T éged, hogy b ep illan thatun k  törvényed tükrébe. B elő le tanuljuk  m egism erni
szentséges arcodat és b űnös lén yün k et. Taníts m inket szent orcád e lő tt fé le lem m el leboru ln i, bűneinktől pedig
m enekü ln i. Á m en .



y  OKTÓBER
1. Szombat Malvin | Zsid 12, 1-31. Szombat Malvin Zsid 12, 1-3 Mt 22, 15-22

40. hét: Szentháromság utáni 18. -  ÍJn  4, 21

2. Vasárnap
3. Hétfő
4. Kedd
5. Szerda
6. Csütörtök
7. Péntek
8. Szombat

Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó
Amália
Etelka

Lk 12,15-21 
Ef 5,15-21 
lTim 1,5-92 
Ef 6,1-9 
ApCsel 5,1-11 
IThessz 4, 9-12 
Mk 10, 17-27

Zsolt 104 
Mt 22, 23-33 
Mt 22, 34-46 
Mt 23, 1-12 
Mt 23, 13-28 
Mt 23,29-39 
Péld 5, 1-14

41. hét: Szentháromság utáni 19. -  Jer 17,14

9. Vasárnap
10. Hétfő
11. Kedd
12. Szerda
13. Csütörtök
14. Péntek
15. Szombat

Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa
Kálmán
He lén
Teréz

Mk 2, 1-12 
Mk 1,32-39 
2Móz 34,4-10 
Mik 7, 18-20 
4Móz 12, 1-15 
2 Móz 15,22-27 

■' Kol 3, 5-11

Zsolt 115 
Péld 5, 15-23 
Péld 6, 1-11 
Péld 6, 12-19 
Péld 6, 20-35 
Péld 8, 1-11 
Péld 8, 22-36

42. hét: Szentháromság utáni 20. -  Mik 6, 8

16. Vasárnap
17. Hétfő
18. Kedd
19. Szerda
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Szombat

Gál
Hedvig
Lukács
Luciusz
Irén
Orsolya
Előd

Mk 10,2-9 
2 Kor 3, 3-9 
2 Móz 18, 13-27 
Mai 2, 13-16 
Filem 1-22 
Ef 5,25-32 
1 Kor 7, 29-31

Zsolt 117 
Péld 9, 1-10 
Jób 1, 1-12 
Jób 1, 13-22 
Jób 2, 1-10 
Jób 2, 11-3, 11 
Jób 3, 20-26

43. hét: Szentháromság utáni 21. -  Róm 12, T.

23. Vasárnap
24. Hétfő
25. Kedd
26. Szerda
27. Csütörtök
28. Péntek
29. Szombat

Gyöngyi
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Jenő

Mt 5, 38—48
2 Kor 10, 1-8
1 Kor 12, 12-14.26-27
1 Kor 9, 13-18
Tit 2, 1-10
Jn 15,9-17
2Tim 4, 5-8

Zsolt 40 
Jób 4, 1-11 
Jób 4, 12-21 
Jób 5, 17-27 
Jób 6,1-10.24-30 
Jób 8, 1-22 
Jób 9,1-3.21-35

44. hét: Szentháromság utáni 22. -  Zsolt 130, i

30. Vasárnap
31. Hétfő

Farkas 
Reform, ünn.

Mk 18,21-35 
Mt 5,2-10

Zsolt 16
Jób 11, 1-5.13-20

Jézus K risztus U runk! Á ld ott légy azért, hogy a m egrepedt nádat nem  töröd el és a p is logó  gyertyabelet nem  
oltod  ki. E vangélium od  tü zével új é le t lángját gyújtod b en nü nk , evan géliu m od  hatalm ával m egm ented  a v e 
szendőt. N e engedd, hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. A jándékozz m eg a b izonyságtéte l leik ével.
Á m en .



1. Kedd Marianna 1 Kor 5, 9-13 Jób 12,1-3. 13-25
2. Szerda Achilles lSám 26, 5-25 Jób 14, 1-12
3. Csütörtök Győző ÍJn 3, 19-24 Jób 19,21-29
4. Péntek Károly Mk 11,24-25 Jób 28, 1-19
5. Szombat Imre 2Pt 3, 13-18 Jób 28, 20-28

45. hét: Szentháromság utáni 23. -  2Kor 6 2

6. Vasárnap Lénárd Lk 17,20-24 Zsolt 22, 1-22
7. Hétfő Okt. Forr. ünn. Lk 11,14-23 Jób 29, 1-20
8. Kedd Gottfried IThessz 5, 1-11 Jób 30, 1-17
9. Szerda Tivadar Zsid 13, 1-6 Jób 31,29-40

10. Csütörtök Luther sz. n. Zsid 13, 7-9a Jób 32, 1-22
11. Péntek Márton Jer 18, 1-10 Jób 35, 1-16
12. Szombat Jónás 2Thessz 2, 1-12 Jób 38, 1-3. 22-41

46. hét: Szentháromság utáni 24. -  2Kor 5, 10

13. Vasárnap Szaniszló M t25,31-46 Zsolt 22, 23-32
14. Hétfő Klementina Lk 16,1-9 Jób 40, 1-14
15. Kedd Lipót 1 Móz 19, 12-19 Jób 42, 1-9
16. Szerda Ottmár Lk 13,1-9 Jób 42, 10-17
17. Csütörtök Jenő Ez 14,12-23 Mt 24, 1-8
18. Péntek Ödön 2Thessz 1,3-10 Mt 24, 9-14
19. Szombat Erzsébet Jel 20, 11-15 Mt 24, 15-28

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja -  Lk 12,35

20. Vasárnap Jolán Mt 25, 1-13 Zsolt 126
21. Hétfő Olivér Lk 12,42-48 M t24,29-31
22. Kedd Cecília Lk 12,35—40 Mt 24, 32-44
23. Szerda Kelemen Mk 13,31-37 Mt 24, 45-51
24. Csütörtök Emma Ez 43, l-7a Mt 25, 1-13
25. Péntek Katalin 1Pt 4,12-19 Mt 25, 14-30
26. Szombat Csongor Jel 22, 1-5 Mt 25, 31-46

48. hét: Advent 1. vasárnapja -  Zak 9, 9

27. Vasárnap Tünde Mt 21, 1-9 Zsolt 33
28. Hétfő Stefánia Hab 2, 1^1 Ézs 40,1-11
29. Kedd Noé Kol 1,9-14 Ézs40,12-25
30. Szerda András lMóz 49,8-10 Ézs40,26-31

Élet F ejedelm e! K özü lünk  senki sem  él önm agának és  senki nem  hal önm agának. Ha élü nk , N eked élü nk , ha
m eghalunk . N eked halunk meg. Ezért akár éljünk, akár haljunk, a T ie id  vagyunk. Á m en .



DECEMBER
1. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat

Elza
Aranka
Olivia

Zsid 10, 19-22 
Zsid 10,23-25 
Zof3,14-17

Ézs 41, 1-7 
Ézs 41,8-14 
Ézs42,1-9

49. hét: Ádvent 2. vasárnapja -  Lk 21, 28

4. Vasárnap Borbála Lk 21,25-33 Zsolt 80
5. Hétfő Vilma Ézs 26,1-12 Ézs42,18-25
6. Kedd Miklós Jel 2, 1-7 Ézs 43,1-7
7. Szerda Ambrus Zak 2, 14-17 Ézs 43, 8-13
8. Csütörtök Mária Hagg 2, 1.3-9 Ézs43,14-21
9. Péntek Emőke Jel 3, 14-22 Ézs43,22-28

10. Szombat Judit Ézs 35, 3-10 Ézs 44,1-8

50. hét: Ádvent 3. vasárnapja -  Ézs 40,3.10

11. Vasárnap Árpád Mt 11,2-6 Zsolt 85
12. Hétfő Gabriella Lk 1,5-25 Ézs44,21-28
13. Kedd Luca Lk 3,1-14 Ézs 45, 1-8
14. Szerda Szilárdka Lk 3, 15-20 Ézs45,9-17
15. Csütörtök Johanna Hós 14, 6-10 Ézs 45,18-25
16. Péntek Etel Mk 1, 14-15 Ézs49,1-6
17. Szombat Lázár Lk 7,29-35 Ézs49,7-13

51. hét: Ádvent 4. vasárnapja -  Fii 4,4. 5

18. Vasárnap Estike Lk 1,46-55 Zsolt 106, 1-5
19. Hétfő Viola 2 Kor 1, 18-22 Ézs49,14-17
20. Kedd Csaba Jer 31,2-6. 14 Ézs 49,22-26
21. Szerda Tamás Jn 5,31-40 Ézs 50,4-11
22. Csütörtök Zénó 2Kor 8, 1-9 Ézs51,1-8
23. Péntek Viktória Jn 19,25-27 Ézs 51,9-16
24. Szombat Ádám, Éva Lk 2,1-14 Lk 1,67-79

52. hét: Karácsony-Jn 1,14

25. Vasárnap Karácsony I. Lk 2,15-20 Lk 1,46-55
26. Hétfő Karácsony II. Jn 1, 1-5 Lk 2,29-32
27. Kedd János ÍJn 1, 1-10 Ézs 52,1-6
28. Szerda Kamilla Jer 31, 15-17 Ézs 52,7-12
29. Csütörtök Dávid Jn 3, 16-21 Ézs52,13-53,3
30. Péntek Anikó lTim 3, 14-16 Ézs 53,4-12
31. Szombat Szilveszter Lk 12,35^10 Ézs 54,1-10

K egyelem  Istene! Esztendők végén  elén k  á llítod  az új kezdetet je le n tő  bö lcső t. A h o l em beri ütünk  elfogyott.
Te újat nyitsz szám unkra. Légy áldott k ifogyhatatlan szeretetedért. Á m en .



L. Cranach: Luther édesapja

Luther szülőházának bejárata Eisleben- 
ben

A keresztelőkápolna Eislebenben, ahol 
Luthert megkeresztelték

L. Cranach: Luther édesanyja



Ne engedjük el egymás kezét

A szakítások világa

Olyan világban élünk, amelyre az embargók (egyes árucikkek kiviteli tilalma meg
határozott államokba), a diszkriminációk (hátrányos különbségtételek), a szembeállá
sok, a szakítások és elkülönülések jellemzőek, elsősorban nemzetközi összefüggések
ben. Ez még akkor is jellemző, ha vannak jóakaratú népek, politikusok és kormányok, 
melyek küzdenek az embargók, a diszkriminációk, a szakítások ellen. Ebben a légkör
ben emberileg minden elképzelhető: háború a hagyományos fegyverekkel, háború nuk
leáris fegyverekkel, az „emberi nemzetség” megsemmisülése, magának a puszta életnek 
a kiirtása. Csupán egy ember vagy egy kisebb-nagyobb csoport őrültsége kell már és a 
világ lángba borul. Ez nem lázálom. Ez eshetőség.

Sokan tudják ezt: tudósok, politikusok, katonák, közgazdászok és egyházi emberek. 
Nyilatkozatok ezrei, figyelmeztetések tízezrei látnak napvilágot. Sokszor úgy hangza
nak mint sikoltások, vészkiáltások. Könyvek, füzetek, röplapok tömege kerül ki a 
nyomdákból és agitál a háború, a szembeállás, az elkülönülés ellen és szólít fel a béke 
védelmére, a nukleáris fegyverek gyártásának megszüntetésére, a tárgyalásra és az em
beriség családjának együttmaradására.

Nincs előrehaladás

Mégis mintha egy centiméterrel sem tudna az emberiség előre lépni a leszerelés, a bé
kés egymásmellettélés és együttműködés, a feszültségek enyhítése, egyáltalában a béke 
világának építése területén. Az Északamerikai Egyesült Államok sorozatban utasítja el 
a Szovjetunió minden javaslatát, amelyek pedig jelentősen vihetnék előre a béke meg
őrzésének és megszilárdításának ügyét.

Az emberek igen nagy része szerte a világon kezd beletörődni a „változhatatlanba”. 
„Háborúk mindig voltak és mindig lesznek, amíg a világ áll” -  mondogatják. Sajnálatos 
módon a bűn óriási hatalmára való hivatkozással egyházi hangok is belesegítenek ebbe 
a nézetbe, illetve varjúkárogásba. Pedig ez a károgás bénít. Bénítja az aktivitást, a cse
lekvést a háború megakadályozására és a béke biztosítására. Aki ma olyan „ideológiá
val” eteti az embereket, hogy „amíg élünk, együtt kell élnünk a nukleáris fegyverekkel” 
vagy „nincsen olyan hatalom, amely a háborút ki tudná küszöbölni az emberiség életé
ből”, az máris rombol, gyilkol, lelket öl és lényegében „leszereli” azokat az embereket 
és közösségeket, melyek nem akarnak belenyugodni sem a háborúba, sem az atomha
lálba, sem az élet elpusztításába. A háború bálványa, „istensége” előtt hódolók és ma
gukat neki megadok, ma az emberiség legkártékonyabb példányai.
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És Luther?

Luther születésének 500. évfordulójának évében bizonyára lesznek szerte a világon 
olyan teológiai professzorok és lelkészek akik foglalkoznak a reformátornak a háború
ról és békéről vallott felfogásáról. Lesznek, akik tudnak olyan sorokat találni Luther 
írásaiban, melyek bizonyos esetekben a háború „igazolásával” érnek fel. Luther a maga 
korában még beszélhetett úgy is, hogy egy-egy esetben a háború „kis szerencsétlenség, 
amely megóv a nagyobb szerencsétlenségtől”. Ez még elképzelhető volt a XVI. század
ban. De a mi korunkban soha nem lehet a háború „kis szerencsétlenség”. A XX. szá
zadban a háború mindig „nagy szerencsétlenség”, még a helyi háborúk is, hiszen soha 
senki sem tudja biztosítani, hogy azokból nem robban-e ki egy világháború. Pontosab
ban: nukleáris háború.

Ma Luthernak azokat a tanításait kell „asztalra tennünk”, amelyek a békére vonat
koznak. Ne legyen senkinek se kétsége, Luther számára a béke óriási kincs volt. Az az 
ember, aki az „Istennel való békességét” létkérdésnek tekintette, nem nézhette közöm
bösen a külső békét, a világi békét sem. Számtalan idézettel támaszthatnánk ezt alá. 
Most csak kettőt veszünk elő. Az 5. parancsolatot, a „Ne ölj” parancsolatát így ma
gyarázza: „Istent féljük és szeressük: felebarátunk testében kárt vagy fájdalmat ne okoz
zunk, hanem mipden testi szükségében segítségére és javára legyünk”. A Miatyánk ne
gyedik kérése kapcsán -  „a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” kifejti, 
hogy a „mindennapi kenyérbe” beletartozik a béke. Vagyis olyan nagy kincs és annyira 
szüksége van az embernek rá mint az életet adó kenyérre. Igen, Luthernál a kenyér és 
béke azonos érték. Ez volt az ő alapállása. Ezt a békét olyan nagyra tartotta, hogy szük
ségből annak „védelmét”, „megvédését”, még háború árán is el tudt* képzelni. Mi már 
tudjuk az atomkorban, hogy a békét nem lehet háborúval megvédeni, csak elpusztítani.

A Luther jubileum kapcsán tett némi „kitérőnk” után, kerüljünk csak vissza eredeti 
kiinduló pontunkhoz az embargók, a diszkriminációk, a szembeállások, az elkülönülé
sek, a szakítások, a nukleáris háborútól fenyegetett mai világunkhoz. De most már azt a 
kérdést tegyük fel, hogy mit tehetnek a jóakaratú emberek és kormányok mellett az 
egyházak világunk, az emberi élet és a béke megmentéséért.

Mit tehetnek az egyházak?

Nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk, hogy az elmúlt három évtizedben az egy
házak mindezért nem tettek semmit. Sokat tettek. Sokszor szóltak, figyelmeztettek, 
üzeneteket küldtek egyházakhoz, kormányokhoz, világszervezetekhez. Előbb csak na
gyon „színtelen” és nagyon általánosságokban mozgó határozatokat hoztak. Akkoriban 
úgy gondolták, hogy nem kell a „politika területére” menniük, ez az államférfiakra, 
kormányokra tartozik. Nem egyszer a „teológia köntösébe” burkolóztak, bibliai idéze
tekkel intézték el az egész béke ügyet. Azzal is áltatták magukat, hogy ha az evangéliu
mot prédikálják és a szentségeket kiszolgáltatják, akkor ezzel a „legtöbbet tették a béké
ért”. Mert mint többször mondották „csak a szívükben újjá lett emberek” tudnak ered
ményesen dolgozni a békéért. Ma már sokkal többet tudnak az egyházak, ha nem is 
mindegyik. Tudják azt, hogy az evangéliumhirdetés és szentségkiszolgáltatás mellett -  
és azt el nem hanyagolva -  a világi (szekuláris) békéért aktívan kell munkálkodniuk. 
Nem lehet megvárni, amíg mindenki „új szivet nyer Krisztusban”, mert a nukleáris há
ború réme felettünk van. Egyfelől maguknak az egyházaknak is bátrabb, világosabb és
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egyértelműbb álláspontra kell helyezkedniük általában a háború, különösen pedig a 
nukleáris háborúval kapcsolatban. Nem lehet többé az egész kérdést „elteológizálni”. 
Aztán az egyházakon belül és az egyházak között szervezkedni kell a háború elhárításá
ért és a béke biztosításáért. Átgondoltan kell segíteniük a népek közötti bizalom építé
sét jobb információk nyújtásával. Bele kell kapcsolódniuk a világi békemozgalmakba, 
azokat segítve, több esetben gazdagítva. Részt kell venniük a békekutató intézetek 
munkájába. Saját országukban el kell mondaniuk álláspontjukat a maguk „állami fel- 
sőbbségének”. Bátraknak kell lenniük ebben az esetben, akár ellenkező álláspontot el
foglalni, mint saját kormányuk.

Ezek a szempontok különösen a legutolsó években tükröződnek az Egyházak Világ
tanácsa, a Lutheránus Világszövetség, az Európai Egyházak Konferenciája és nagyon 
egyértelműen a Keresztyén Békekonferencia határozataiban.

El nem engedett kezek

Az embargók, az elszigetelések, a szembeállások világában most az egyházaknak a 
legfőbb feladata, hogy a különböző társadalmi rendszerekben, nyugaton és keleten élő 
egyházak, azoknak vezetői és tagjai ne engedjék el egymás kezét. Az egyházak ott van
nak a frontvonal mindkét oldalán. Ott vannak a szocialista és tőkés társadalmi rendben 
egyaránt. Ott vannak az embargót eszközlő és az embargó hátrányait szenvedő orszá
gokban. Könnyű lenne követni saját kormányaik álláspontját és ugyancsak embargót 
alkalmazni az „egyházi közlekedésre”. Most ezt nem szabad tenniük. Nekik ragaszkod
niuk kell ahhoz, hogy a „Krisztus teste” egy és semmiféle „kereskedelmi, gazdasági em
bargó” nem különítheti el őket egymástól. Nem szabad elengedniük egymás kezét. Ez 
nemcsak egyház mivoltuk igazolása, hanem ezzel politikailag is a legtöbbet tehetik az 
embargók világában. így lesznek kapcsok, hidak, összekötők és pedig nemcsak az egy
házak között, hanem a népek között is. Ezzel oltogatják a népek közötti gyűlölködést, 
gyengítik a szembeállást, enyhítik a feszültséget és segítik a béke építését.

A moszkvai világvallások konferenciája

Minderre igen szép példa volt a moszkvai világvallások konferenciája, ahol közel 
ezer résztvevő volt a világ minden részéből, nyugatról és keletről, északról és délről. Ez 
a konferencia módot adott a különböző társadalmi rendekben élő embereknek, elsősor
ban egyházi embereknek egymással való találkozásra. Sokan úgy jöttek el, hogy saját 
kormányuk -  pl. az amerikai -  ezt tiltotta. De ők eljöttek és nyújtották egymásnak ke
züket. Leültek egy asztalhoz, tanácskoztak, nézeteket vitattak meg és építették a népek 
közötti hidakat. De azért is jelentős volt ez a világkonferencia, mert nyolc vallás képvi
selői fogtak kezet és ígérték meg egymásnak, hogy nem engedik el egymás kezét: a 
buddhizmus, hinduizmus, iszlám, keresztyénség, sintoizmus, szikhizmus, zoroasztriz- 
mus és zsidóság képviselői. Ez is előrelépést jelent. A határozatok pedig segítőek és elő
remutatóak embargós világunkban. Megállapodtak abban, hogy saját vallási meggyőző
dését egyik sem adja fel, de keresik, ami összeköt. Szinte szövetséget kötöttek, hogy 
együtt fáradoznak az élet megmentéséért, a nukleáris háború megakadályozásáért, az 
igazságosságért, a békéért, a leszerelésért, a katonai enyhülésért. Azt is megfogadták, 
hogy saját információs lehetőségeiket -szószék is! -  felhasználják a népek megértésének 
munkálására, a béke megvédésére.

Csak ne engedjük el egymás kezét!

Káldy Zoltán
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„Én, az Úr, vagyok a te Istened”
2Móz 20, 2

Bibliátlan a szóhasználatunk, amikor az embereket istentelen és istenfélő csoportba 
soroljuk. Istentelen ember nincsen. Felépítettségünk velejárója az, hogy mindnyájunk
nak szüksége van valamire vagy valakire, amitől vagy akitől várunk minden jót, illetve 
a nyomorúság idején oltalmat és segítséget. Az induló egyház apostola, Pál, mint min
denki számára ismert tényről, beszél arról, hogy égen-földön vannak „úgynevezett” is
tenek, hiszen „sok isten és sok úr van” (lKor 8, 5). Az „úgynevezett” istenek között 
egyetlen egy „igazi” Isten van. Egyénileg és közösségileg is az a tulajdonképpeni kérdés, 
hogy „úgynevezett isten”-ben vagy az igaziban bízunk-e? Krízis helyzetben derül ki, 
hogy az „igazi” Istenben bízva ajándékaink és örömünk megmaradnak, viharban ré
szünk van-e megbízható oltalomban vagy helyrehozhatatlan csalódás ér és reménytele
nül ki vagyunk szolgáltatva a sors és végzet hatalmának. Mindennek igazát bőven tanú
sítja nemcsak az emberiség történelme, hanem saját élettörténetünk is. Isten és ember 
között a szövetség nyitánya éppen ezért ez a váratlan, odaátról felhangzó mondat: „Én, 
az Úr, vagyok a te Istened!”

Az „úgynevezett” isten mindig valami. Az igazi Isten -  Valaki! Figyeld csak, mit hal
lasz: „én” -  „te”. Valaki megszólít személyesen téged. Nem Filozófiai ismeret, sem val
lásos tétel adja meg szíved örömét és vesz oltalmába, hanem az „élő Isten” fordul hoz
zád személy szerint. Nem az emberiségről általában van szó. A váratlan, felséges mon
dat nem fejed fölött lebeg. Pontosan és személy szerint hozzád szól úgy, amint vagy 
egyedi életedben. Ezért mondatunk színtiszta evangélium. Öröm ha Isten törődik veled, 
nem enged át „úgynevezett” isteneknek. Mindazzal meg akar ajándékozni, amit elké
szített számodra, és nem általában áll őrt a világ Fölött, hanem személy szerint neked 
kínálja a védettséget és nyugalmat. Ha mindebből már kaptál eddig is bőven részt, most 
közli veled, hogy drága szüleid, nevelőid, testvéreid valójában az Ő kezei, eszközei, csa
tornái voltak. Mindig is Tőle kaptál minden jót, örömöt és segítséget, csak nem volt vi
lágos előtted eddig. Most már tudnod kell. Ő a te Istened!

Van tehát Istened. És az „igazi” Isten a tiéd. Nem kell nyugtalankodnod és kételked
ned. Emlékezzél csak Tamás ujjongó vallomására, amikor végre meggyőződött erről a 
feltámadt Jézus előtt: „én Uram, én Istenem!” Ebben a pillanatban tiéd a békesség. 
Nem istenpótlékokkal bajlakodsz, megtaláltad az igazit. Nem csip-csup öröm és pilla
natnyi oltalom a tiéd, hanem a teljes öröm és végleges menedék. Senki többé el nem ve
heti ezt tőled. Ezer ördög támadhat reád, de erősebb Úr azoknál a te Istened. Tested-
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lelked meg is fogyatkozhat, szíved kősziklája a te Istened. Itt derül ki, hogy mindez va
lóban igaz. Mikor a „sok úr” fölött látod győzelemről győzelemre a te Uradat. Gyer
mekkorodtól az erő imponált neked mindig. Most már büszkén és boldogan nézhetsz a 
te erős Uradra. Vége a bizonytalanságnak, nincs tovább szorongás és félelem benned, 
hiszen mi árthatna annak, akinek az Úr az Istene?! Milyen gyönyörű himnuszokat éne
kelt az induló egyház ennek örömében! Most már együtt zengheted velük!

Ha még egy utolsó rossz érzés támadna is benned, vajon mindig így lesz-e, figyeld 
meg, hogyan is szól hozzád az Isten. Nem a múltról beszél, sem a távoli jövőről. „Va
gyok!” Ez az örök jelen, időben az időtlenség. A szövetségkötésnél szolgálatába állított 
Mózesnek el is árulta, hogy ez az Ő neve: „Vagyok!” A gonosz napok rohannak feltar
tóztathatatlanul, mindenütt változás, váratlan fordulat, teljes bizonytalanság. Istennél 
azonban a változásnak árnyéka sincsen. Tegnap, ma, holnap a mi világunk. Isten azon
ban „van”, korszakról korszakra, örökkön-örökké. Maroknyi léted fölött kitárul a vég
telen látóhatár, az örök élet. Jézus nemcsak meghalt azért, hogy Isten a mi Istenünk le
hessen, hanem fel is támadt, hogy mi egészen, mindenestül, örökre az Övéi lehessünk.

Hidd bátran, hogy ez így igaz. Felszabadult szíved öröme és hálája mindenestül újjá
formál. Korábban mindez elérhetetlen volt számodra. Most mindez a tiéd. Miközben 
szilárdan állsz ebben a hitben, lassan-lassan átalakítja gondolkodásodat, magatartáso
dat a te csodálatos, irgalmas Istened kedvére. Minden pillanatban álmélkodás tölt el 
ezért a szeretetért, egyre boldogabban pihensz meg az Ő oltalmában és kezded mások
nak is elmondani, miben is részesültél. Ekkora szeretet megtanit szeretni. Hozzáiga
zodsz ehhez a nagyszerű, új élethez, amelyben a kicsikhez való lehajlás, a feltétel nélkü
li szeretet, az örömszerzés és a menedéknyújtás a megtalált öröm. Hallatlanul sokan 
várnak erre mindenütt. De az ember csak azt adhatja másoknak, amivel maga rendel
kezik. Ezért, kérlek, hidd bátran, hogy valóban hozzád szól ez az új világot teremtő, fel
séges mondat: „én, az Úr, vagyok a te Istened!” Amennyire tiéd ennek az öröme és 
békessége, annyira tudod másoknak osztogatni. Telik a te Istened erejéből és szereteté- 
ből. Minél többször meríted meg vedredet ebben a kútban, annál bővebben árad tiszta 
vize. „Úgynevezett” istenek és sok-sok úr világában kiváltság, hogy az igazi a te Istened 
és a te Urad. Ez a kiváltság kötelez és késztet hitvallásra és örvendező, szolgáló életre a 
világban.

Balikó Zoltán
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Mindennél jobban . . .
Az 1. parancsolat

Luther fején találta a szöget, amikor főparancsolatnak nevezte az elsőt. Ezen fordul 
meg -  mondotta, hogy az embernek rendben legyen a feje. Igazában egész élete. Isten
hez, emberekhez, önmagához is mindenhez való viszonya. A rendezett élet fundamen
tuma a helyesen értett első parancsolat: Ne legyen más Istened! Időtálló jelentése sze
rint ugyanis: mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk.

Mindennél jobban féljük Istent! Hiszen nem kínos kölöncként vaija magát a nya
kunkba, mindenkit és mindent kizáró igényével, hanem a Krisztusban megbizonyított 
féltő szeretettel kívánja elfoglalni helyét szíveinkben. Nagy céllal. Szakadatlan szüksé
günk van Őrá, egyúttal azonban igényt is tart ránk. Igaz, van a „féljük” kifejezésnek íté
letével számoló vonása. Isten ugyanis szent Isten. A bűnt személyválogatás nélkül gyű
löli, elítéli. Soha, senkiével nem alkuszik meg. Még sem a rettentés és rettegés szavával 
van dolgunk! Inkább félreérthetetlen jeladásról. Őt illeti az első hely minden ember
szívben. Végképpen nem lehet ez másként keresztyének életében. Nem kerülhet a he
lyére senki, semmi. Még nálunk is sokkal jobban tudja az ördög, milyen kár származik 
abból, ha sikerül neki más valakire vagy valamire cseréltetni egyetlen Istenünket. Fél
jük azért őt úgy, hogy nem tágítunk tőle semmilyen ürüggyel vagy indokkal. Józanul, 
okosan különböztessük meg mindenki mástól és minden mástól. Fiában elkötelezte 
magát számunkra. Magáénak vállalt bennünket egyszer és mindenkorra. Tiszteljük 
meg ragaszkodásunkkal és vállaljuk magunkénak a sírig. A mindennél jobban kizárja, 
hogy bárki, bármi melléje, különösen pedig eléje kerülhessen keresztyén életünkben, 
evangéliumi kegyességünkben.

Mindennél jobban szeressük őt! Hangsúlyozni szoktuk, hogy Istenhez egyedül a hit 
- kapcsol minket, szeretetünkkel pedig az embereknek tartozunk. Igaz ez. Még sem feled

hetjük soha „közvetlen” Isten iránti szeret etünket! Hiszen ez a forrása, fundamentuma 
emberszeretetünknek. Aligha lehet meleg, őszinte, áldozatra, tettekre kész az embersze
retetünk, ha nem a személyes, Isten iránti, forró, mindenkit és mindent megelőző szere- 
tetünkre épül. Ne áltassuk magunkat! Másokat még úgy sem. Csak az cseng össze ma
radéktalanul az első nagyparancsolattal, ha őt mindennél jobban szeretjük. Ez egyedül 
Krisztus Úrunk szíve szerint való. Csupán ezzel a szeretethevülettel bizonyulunk tanít
ványainak és maradunk tanítványai. Még a langyosakat is kiveti a szájából. Hát még a 
„hidegeket” ! -  Azt se feledhetjük természetesen, hogy az Isten iránti szeretet sem csak 
afféle lelkesült vallomás. Sokkal inkább boldog készség a mindennapos szófogadásra, 
akarata cselekvésére. Iránta való szeretetünkben sem kerülhet tehát melléje vagy eléje 
senki, semmi. Azt is mondhatom: A jól értett parancsolattal sziklát tesz Isten maga a 
lábunk alá, hogy emberi rendeltetésünknek maradéktalanul megfelelhessünk.

Mindennél jobban bízzunk Őbenne! A lutheri reformáció szerint a hit leglelke az Is
ten iránti bizalom. Az iránta való bizalom nemcsak megbízhatónak tartja. Megbízik 
benne feltételek nélkül és minden körülmények között. Szakadatlanul feltételezi min
dig, mindenkinek jót akaró jóságát. Jót akar és jót ad. Bátran számíthatunk rá. Sőt ez 
igazán szíve szerint való. Örvendezik atyai szive, ha bizalommal kérjük és várjuk tőle a
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jót és ezzel bőven szolgálunk másoknak is. Ebben a szolgálatban nagyon meg kell újul
nunk mindahányunknak. A valódi bizalom próbaköve, ha akkor is megbékülünk aka
ratával, amikor nem szívünk szerint ad és cselekszik. Gyermekei bizalmát mindig iga
zolja a maga idejében. Óráját azonban nem igazítja soha a mienkhez. A bizalom tudja, 
vallja, hogy Ő nem szégyenül meg, de a Benne bízókat sem hagyja megszégyenülni.

A „mindennél jobban”-t ebben a dolgunkban se feledjük el egy pillanatra sem. Ak
kor különösen ne, amikor az ördög két kézzel igyekszik befeketíteni Istenünket. Azért 
is, hogy összetévesszük ővele. Szívesen duruzsolja fülünkbe az olyan megoldásokat, 
amelyekből kimarad, vagy ellenkeznek akaratával. Boldog az ördög, ha a bizalmunk 
hajótörést szenved. Tudatosan éljük azért, hogy Isten számít bizalmunkra. Alaposan 
rászolgált erre. Minél előbb veijen tanyát szíveinkben a parancsolat riasztó követelése 
helyett féltő szeretete. Ebből sarjad a felszabadító bizalom!

Szabó Gyula

Imádjuk és hálaadással dicsőítsük
A 2. parancsolat

Egyik megrendítően szép versében így vall a költő: „Számban nevednek jó íze 
van . . .  Istenem . . (Ady: Köszönöm . ..)  Ez a vers is azért születhetett meg, mert Is
ten ,,bemutatkozott nekünk”. Nemcsak nevét mondta meg, hanem lénye titkát is feltár
ta előttünk. Személyes kapcsolatba lépett velünk, hogy ne legyünk többé egymás szá
mára idegenek. Az egész Szentírás erről a nagy csodáról tanúskodik.

Mérhetetlen nagy kiváltság ez a számunkra. Nemcsak Isten létezéséről tudhatunk, 
hanem személyes kapcsolatba is lehetünk Vele. Bárcsak mi, Isten mai népe kellőkép
pen tudnánk örülni ennek s a mi szánkban is , jó  íze” lenne nevének.

Ennek nemcsak örülnünk lehet, hanem erre a személyes jóviszonyra a magunk ré
széről nagyon kell vigyáznunk. Minden személyes kapcsolatot sokféle veszély fenyeget. 
Sokkal inkább igy van ez Istennel való kapcsolatunkat illetően. Persze ezt a kapcsolatot 
mindig csak mi veszélyeztetjük. Itt nem érvényes a szólásmondás: Kettőn áll a vásár. 
Az Ő részéről soha sincs baj. Ő mindig hű marad! Magunkra kell vigyáznunk, hogy mi 
ne rontsuk el. Ez a felelősségünk és feladatunk.

Mire kell vigyáznunk?
Legelőször is arra, hogy ne akarjuk uralni az Istent. Ő azzal, hogy szeretettel vállalta 

a velünk való közösséget, nem szolgáltatta ki magát nekünk. Szeretetét tehát önző mó
don nem használhatom ki a magam javára, még kevésbé mások kárára. Minden idők 
hivő emberét fenyegeti a veszély, hogy megpróbálja -  „kegyes mesterkedésekkel” -  Is
tent a maga szolgálatába állítani. Vizsgáljuk csak meg, hogy ún. vallásos gondolkodá
sunkat, belőle fakadó magatartásunkat, -  el egészen nemcsak a templomban, hanem 
belső szobánkban elmondott imádságainkig -  mennyire jellemzi ez az igyekezet. Isten 
azonban (/risten akar maradni velünk vállalt szeretet kapcsolatában is.
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Vigyáznunk kell a Vele való „párbeszéd” fenntartására is. Minél meghittebb egy 
kapcsolat, annál nagyobb örömöt jelent az egymással való beszélgetés. Két ember kö
zött is az elidegenedés jele, ha nincs mondanivalójuk egymás számára. Istennek mindig 
van mondanivalója számunkra. Bárcsak mindig nyitott szívvel tudnánk figyelni Rá. De 
mi sem lehetünk Vele kapcsolatban némák. A Vele való személyes kapcsolat magától 
értődő következménye az a gyermeki bizalom, amelynél fogva „bátran és teljes biza
lommal kérjük Őt, mint a gyermekek édesapjukat”. Ezért nem hiányozhat Isten gyer
mekeinek az életéből az imádság.

Vigyáznunk kell arra is, hogy Őt magát többre tartsuk, mint ajándékait. Persze baj 
az is, ha nem vesszük észre, mily sokat pazarol ránk szeretete gazdagságából. Ezért fe
lejtkezünk meg gyakorta az értük való hálaadásról is. Szükségünk van hát szemnyito- 
gatásra, hogy lássuk mennyi jót tett értünk, és hálaadásra való ösztönzésre is mindazért, 
amit Tőle kapunk. Mindeközben azonban szüntelenül gondolnunk kell arra, hogy Ő 
több a számunkra, mint ajándékai. A legnagyobb ajándék: Ő maga.

Iránra való szeretetünket kell-tehát állandóan ,,melegen tartanunk”. Ügyelnünk kell 
erre nagyon. Sőt talán erre legjobban. Ez azt jelenti, hogy nemcsak bizalommal imád
kozhatok Hozzá, hanem imádnom kell Őt. Sokat zaklatjuk Őt jogos és jogtalan kérése
inkkel, fontos vagy fontosnak vélt ügyes-bajos dolgainkkal, s közben Róla magáról meg 
szépen el is felejtkezünk. Tanuljunk a gyermektől, aki belépve apja dolgozószobájába, a 
kissé szigorú kérdésre: „Mit akarsz?” -  így felelt: „Semmit. Csak a közeledbe szeretnék 
lenni és nézni szeretném, hogyan dolgozol.” A rajongó szeretet megnyilvánulása ez. 
„Nekem olyan jó Isten közelsége!” -  vallja a zsoltáríró (Zsolt 73, 28.).

Modern, „ésszerűen” berendezett és elgépiesedett korunkban olyan idegenné, szinte 
szégyelni valóvá lett minden felfokozott érzelem. Még a nemek egymásközti kapcsola
tából is, hova tovább teljesen kimarad belőle a szerelem. Nem lettünk-e mi keresztyé
nek is túl józan és hidegszívű „hívőkké?” Észre lehet-e venni rajtunk, hogy rajongva 
szeretjük mennyei Atyánkat? Nagyobb helyet kell tehát biztosítanunk egyéni kegyessé
günkben és istentiszteleti gyakorlatunkban is az Isten iránti rajongó szeretet kifejezésre 
juttatásának: az imádatnak. Ne tekintsük hát elkerülendő túlzásnak, sőt: takarékról 
kapcsoljunk át bátran teljes lángra! „Hadd lobogjon lánggal égve.” (771.1.)

Ez a lángoló szeretet azonban nemcsak a szív rejtett érzelme, nem is puszta szó csu
pán. Életünk teljes odaszánását jelenti az Ő szolgálatára. Csak így szerezhetünk tisz
tességet Nevének és csak így dicsőíthetjük Őt. Vájjon ilyen odaszánt életű gyermekei 
vagyunk mennyei Atyánknak.

Mindezt őszintén végiggondolva, kiderül: mennyi hűtlenség terhel bennünket. Bi
zony helye van nálunk a gyónó imádságnak: „Istenem! Nem használtam nevedet tet
szésed szerint, mert nem szerettelek teljes szívemből. Uram, könyörülj rajtam!” így ve
zet el ez a második parancsolat is ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki mindvégig -  a ke
resztig -  megmaradt az Atya szeretetében és így dicsőítette Őt. S mindezt értünk csele
kedte, hogy Vele és Általa mi is imádhassuk és hálaadással dicsőíthessük mennyei 
Atyánkat.

Laborczi Zoltán
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Örömest hallgassuk és tanuljuk

A 3. parancsolat

Nem akarok „hamisítást” elkövetni, amikor a Konfirmációi Káténk szövegét módo
sítom. „Isten a harmadik parancsolatban azt kívánja, hogy örömmel hallgassuk és ta
nuljuk igéjét” -  olvashatjuk. Az általa fogalmazott bővítés mindössze egyetlen szó 
csupán; és hirdessük. Az ige hirdetésére is vonatkozik ugyanaz, ami a hallgatásra és ta
nulásra, azaz történjék örömmel. Hisz, mindhárom esetben Isten ügyével van dolgunk.

A hallgatásnak, a tanulásnak és a hirdetésnek viszont ugyanaz a feltétele: a csend. Ha 
úgy tetszik, s ez benne van a 3. parancsolatban, a hetedik nap csendje. A vasárnap 
csendje, aminek mai valóságát így jellemezhetem, az elfelejtett csend napjává változott. 
Igaz, hogy nem igazolatlanul, hanem sokkal inkább igazoltan. „Van tennivalónk” meg
határozással.

Ennek a ténynek a hátulütője viszont az, hogy igy elmaradt egy élmény az életünk
ből. A vasárnap élménye. Együtt kezelem most a templomi makroélményt az otthoni 
mikroélménnyel. Átalakult ezzel a vasárnapi kultúránk, vagy törést szenvedett a vasár
nap kultúrája. Elsődleges ebben, hogy „órarendnélkülivé” vált ennek a napnak a 24 
órája. Amíg van a hétköznapnak, az iskolának, a munkahelynek, az óvodának, addig 
nincs az otthonnak, nincs a vasárnapnak -  a szülői házban. A „szabad hétvége” foga
lom azonos a tartás- és tartozásnélküliséggel. Elengedhetjük magunkat.

A hallgatás és a tanulás, valamint Isten igéjének a hirdetése koncentrálást igényel. A 
többesszám pedig közösséget jelent. Ezért mind a hallgatás, mind a tanulás nevelő kö
zösségben történhet. A hallgatóktól megköveteli a taníthatóság alázatát. A tanítótól pe
dig a tájékozottságot mindabban, amit az irodalmi kiadóktól egészen a mai sajtóosztá
lyunk kiadásái-ig ismernünk és tudnunk kell. Azaz azokat a kiadványokat, amelyek 
„kéznél” vannak. Ehhez viszont hozzá kell adnunk a magunk keresztyénségét, egyhá
zunk diakóniáját. Bizonyságát adni a keresztyén ember munkaszeretetének, hivatástu
datának, azaz megmutatni azt, hogy függ össze a hétköznapunk Isten szavával. Ugyan
akkor arra is hangsúlyt helyezve, hogy mindez nem esetlegesen, hanem folyamatosan és 
rendben történik, rendszeresen.

„Örömest hallgatni, tanulni és hirdetni” Isten igéjét nem divat kérdése és nem a meg
szokás függvénye, de nem is képezi alku tárgyát. Arra használom Isten Igéjét, amire 
rendeltetett, amire kaptam és kaptuk: hallgatom, tanulom és hirdetem. Ezért arra hasz
nálom az agyam, a szavam és a fülem, amire kaptam. így szavammal „elárulom” azt, 
hogy kihez tartozom, magatartásommal, hogy kit követek, munkámmal, hogy kinek a 
küldetését töltöm be.

A változások korát éljük. Nem tudom, hogy az ember változott-e a kornak megfele
lően? Fejlődött-e teherbírásunk, elviselnitudásunk, türelmünk, kitartásunk?! Vagy 
mind a mai napig azonos teherbírásra vagyunk „tekercselve”? A karbantartásra pedig 
elengedhetetlenül szükség van, a vasárnapi „szerviz” erejéig? Igaz ránk nézve is az a 
műszaki igazság, hogy ha valaki túlterheli a tekercset, nem teheti büntetlenül, mert 
leég, zárlatos lesz, lerobban. A csere pedig nem lehetséges.

Tévedés ne essék, itt nem a hétvégek okos kihasználásáról, azok jó programjáról van
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szó, de munkaszünetről se, hanem arról, hogy örömben lehet részünk. Olyan örömben, 
amire Isten mutat. ígyjelen időben!

Miért van szükségünk az ünnepnapra, kivételes napra? Olyan napra, amely eltér az 
előző hattól? Napot kaptunk arra, hogy módunkban álljon, lehetőségünk legyen arra, 
hogy kizárólag Isten ügyére koncentrálhassunk. Szinte benne van ebben az üzenetben 
az a megsejtés, hogy olyan korban fog élni az ember, amikor mindig az órájára néz, siet
nie kell, időben az aszály korát éli.

Pedig az ember szíve, hite, idegrendszere és értelme igényli mindazt, amiről Isten Igé
je szól. Isten ma is azért szólítja meg az embert, hogy „vele éljen boldogságban”. Mind
ez viszont nem parancs, hanem lehetőség. Az ember lehetősége: ismeretszerzésre, elmé
lyülésre és tanításra. Mindezt viszont az tudja örömmel végezni, akinek Isten szava 
örömöt jelent.

Káposzta Lajos

Tiszteljük, becsüljük és szeressük
A 4. parancsolat

Amikor közel jön szívemhez ez az ige: „Tiszteld atyádat és anyádat.” . . .  Mennyi 
kedves emlék! Édesanyámról, aki betakart, hazavárt. Édesapámról, aki utat mutatott. 
A bakonyi hegyek, a szénaillat, a Sopronba indulás. . .  Minden az ő arcukat idézi. 
Hogy van az: amikor már nincs valaki, akkor érezzük igazán, milyen érték volt! Mély
ségben, problémák közt de fáj, hogy már nincsenek! Szinte Isten oltáránál éreztük ma
gunkat, amikor megróttak, vagy amikor elmondtuk nekik keservünket. Nem is tudatos 
bennünk, mennyire élünk abból, amit őtőlük kaptunk!

Ma ez az ige végtelenül aktuális lett. Mitscherlich, korunk nagy pszichológusa írja 
könyvében: „Úton vagyunk a szülő-nélküli társadalomhoz.” Szerinte egyre inkább ki
vesznek világunkból az igazi szülők. A gyermekek a közelükben élnek, de nélkülük. Az 
egyik Szilvási-regény döbbenetesen szól arról, hogy egy 18 éves leány azért lett öngyil
kos, mert annyira magányos volt. Szüleinek nem volt ideje meghallgatni kínzó kérdése
it. Csak ezt hallotta: „Hagyj engem, kislányom! Fáj a fejem. . . ” Lakásuk gyönyörű 
volt, de otthonuk nem volt.

A 4. parancsolatban Istenünk a család, az otthon jó levegőjét kínálja nekünk. Nem 
kell bizonygatni, mennyire fontos, sőt nélkülözhetetlen az emberek életében a szeretet. 
Az egyik új lélektani iskola ebbe a rövid mondatba sűrítette össze az emberi élet legbel
ső törvényét: „Simogass meg, mert különben meghalok.” Arra utal ez a tétel, hogy csak 
együtt lehet igazi emberi életet élni, a szeretet jegyében. Minden embernek szüksége 
van simogatásra, vigasztalásra, egy szóval szeretetre. Bebizonyították, hogy vagy meg
hal a csecsemő, ha nem kap elég becézgetést, simogatást, vagy felnőve neurotikus lesz 
egész életében. Az öregek is idő előtt halnak meg, ha nem kapnak valamilyen formában 
„simogatást”. Isten ennek a szeretetnek a megélésére ajándékozta nekünk a családot, az 
otthont. A család, az otthon jó levegője elkísér bennünket munkahelyünkre, s egész éle
tünkre pozitívan hat.
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Ezt az igét régebben szinte kizárólag a gyermekek felé hangoztattuk: legyetek enge
delmesek, tiszteljétek a szüléiteket. Istennek ez a biztatása, természetesen, most is áll. 
De a lélektan tudósai kimutatták, hogy a család minden tagja egyformán felelős egy
másért és az otthon „levegőjéért”. Ha egy gyermekkel probléma van, az egész családdal 
kell foglalkozni. így ma ez az ige az egész családot keresi meg, és a szülőket, a gyerme
keket arra akarja rábeszélni: tegyetek meg mindent azért, hogy az otthon gyógyító, erőt 
adó, áldott hely legyen az életetek számára.

Konkrétabban mi a teendőnk? Kerüljük és küszöböljük ki otthonunkból a konfliktu
sokat? Nem, ez nem megy! Gyarlók vagyunk, indulatok lobbannak fel bennünk, türel
metlenek vagyunk egymással szemben. A döntő a jó légkör, az alaphelyzet: a megértés, 
a mellettünk élők elfogadása. Jó légkörben a konfliktusok is mások. Valami tiszta, fi
nom alapdallam van mindig jelen.

De honnan vegyük naponként a megújuló szeretetet, türelmet? Egy képpel szeretnék 
válaszolni. Ismeijük a dodzsemet. A Városligetben be lehet ülni ebbe a kis kocsiba és 
vidáman lehet vele száguldani. De csak addig, amíg nincs áramszünet! Ha nincs áram, 
megáll a kocsi. Ez a keresztyén család képe. Ha be van kapcsolódva a mennyei világba, 
akkor „megy a kocsi”. Ha van „isteni áram”, akkor „tiszteljük, szeretjük, becsüljük” 
egymást.

Mennyi szép, új lakás! De otthonná csak Isten erőivel lesz. Az új lakásban ott vannak 
a modern, szép bútorok. De imádság, bibliaolvasás, áramkörbe kapcsolódás van-e? Ve
zet-e út házunktól a templomig? Felismertük-e Isten igazi arcát, hogy rá nem az ural
kodás, a haragtartás a jellemző, hanem a megbocsátó, elhordozó szeretet. Aki napon
ként az Ő áramkörébe kapcsolódik bele, kapja az erőket.

Luther, amikor ránézett az asztal körül ülő gyermekeire, így szólt: „Ó, Istennek mi
lyen gazdag áldása nyugszik a házasságon! És milyen örömünk van az utánunk jövő 
gyermekekben!”

Áldás és öröm! Adjon a mi Urunk minél többet az otthonokba!

Az irgalmas samaritánus története rávilágít arra, hogyan értelmezte Jézus az 5. pa
rancsolatot. Isten ebben a parancsolatban sokkal többet kíván annál, hogy szánt szán
dékkal ne veszélyeztessük és ne vegyük el az embertárs életét. Mint minden parancso
lat, ez is aktivitást, jó irányú kemény cselekvést, szolgálatot követel. A példázatbeli hal
dokló felkarolása, gyógyulásáról, ellátásáról, biztonságáról való áldozatkész gondos
kodás a parancsolat igazi teljesítése. Jézus tehát a tilalom mellett ösztönzést ad a helyes 
aktivitásra. Ne ölj, hanem ...!

Luthernak is ez a jézusi pozitívum segített a parancsolatok magyarázatánál. Nagy 
Kátéjában így szól: „ . . .  nemcsak az vétkezik a parancsolat ellen, aki rosszat tesz, ha

Görög Tibor

„Védjük és támogassuk.
Az 5. parancsolat
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nem az is, aki tudna jót tenni felebarátjával, megvédhetné, megóvhatná és megmenthet
né őt, megelőzhetné és megakadályozhatná azt, hogy testét kár vagy fájdalom érje, de 
nem teszi meg. Ha elküldöd a mezítelent, pedig fel tudnád ruházni, miattad fagy meg 
. .. hiszen megvontad tőle szeretetedet és megfosztottad attól a jótéteménytől, amellyel 
életben maradt volna.”

Reformátorunknak négy és fél évszázados gondolatai nemhogy aktualitásukat vesz
tették volna, de egyre nyomatékosabban szólítanak elkötelezett szolgálatra az egész vi
lágért. Luther nem tudott nukleáris megatonnákról, vegyi és sugárfegyverekről, a pes
tisnél szörnyűbb baktérium fegyverekről. És mégis milyen körültekintően elemezte az 
élet elleni bűntett fogalmát és egyértelműen ítélt el minden aktív és passzív, közvetlen 
vagy közvetett részvételt az élet megsemmisítésében vagy szerencsétlenné tételében. Bi
zonyos, hogy az atomkorban, amikor fennáll az élet egyetemes pusztulásának a veszé
lye, világméretekben kell végiggondolni a parancsolat konzekvenciáit.

Nem tudom elképzelni az 5. parancsolat hathatós betartását a békéért, a teljes lesze
relésért végzett állhatatos szolgálat nélkül. Ez nem erőszakos belemagyarázás a refor
mátor lassan fél évezredes tanításába, hanem szilárd meggyőződésem, hogy igén alapu
ló, Lélektől ihletett teológiájának továbbvitele és alkalmazása korunk legnagyobb kér
désében. Az enyhülés és a leszerelés elérésével és az atomháború kiküszöbölésével két 
legyet üt egy csapásra az élniakaró emberiség. Először is azt, hogy elkerüli a háborús ál
dozatokat. Másrészt a felszabaduló hatalmas összegekkel, tudományos lehetőségekkel 
eredményesen lehet szembefordulni azokkal az okokkal, amelyek miatt háború nélkül 
is sok-sok emberélet esik áldozatul. Éhhalál, járványok, gyógyszerhiány, az egyes orszá
gok közötti kiáltó gazdasági aránytalanságok, társadalmi igazságtalanságok felszámolá
sához egyetlen út vezet, az igazságos béke. Ha arra van elegendő energia, hogy a Föld 
népének többszörösét ki lehetne vele irtani és ha van tudományos kapacitás, ami ezt 
megvalósíthatóvá teszi, akkor nyilvánvalóan mégiscsak van energiaszegény világunk
ban annyi energia, és a tudománynak arra is lennének lehetőségei, hogy az emberiség 
békés jövőjét is biztosítani tudják. Át kell szervezni és az élet szolgálatába kell állítani a 

, rendelkezésre álló erőket. „A béke nemcsak a háború hiánya, hanem e hiányon alapuló 
összetett pozitívum” írja a Tudósok -  Korunkról sorozat egyik tudós írója. Ez a nyilat
kozat végeredményben egybecseng azzal a lutheri pozitív parancsolat magyarázattal, 
hogy az öldöklés helyett az élet védelme, fejlesztése, értékeinek kibontakoztatása az is
teni akarat célja. A tudományos és anyagi erőket az emberiség problémáinak leküzdé
sére kell összpontosítani, nem pedig veszélyeztetni velük a világot!

Ne felejtsük el, nemcsak az 5., hanem az összes többi parancsolat is az életet védi. A 
teljes életet. Isten legcsodálatosabb ajándéka az élet. Élni és élni hagyni -  individuális, 
sokszor képmutató életfilozófia. Életet megtartani, szebbé, boldogabbá, eredményeseb
bé tenni, ez az igazi krisztusi életcél. Azt hiszem, az találja meg igazán a helyét és az 
örömét, aki nap mint nap tudatosan át tudja élni a másokkal és másokért élés boldog
ságát. Miközben dolgát végzi, kenyeret keres, éli a hivatását, mindennek a mélyén ott 
érzi a megnyugtató igazságot, ami egyedül legalizálja a jelenlétét a világban: Az életet 
szolgálja. Szeretteiét, tágabb kömyezetéét, honfitársaiét és ha csak egészen parányit is, 
minden emberét.

Baranyai Tamás
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• • • szeresse és megbecsülje
A 6. parancsolat

Fiatal házasok látogatták meg idősebb barátaikat nem sokkal esküvőjük után. Bú
csúzásnál a házigazda huncutkodva igy köszönt el tőlük: érezzétek jól egymást! -  Elő
ször ízléstelennek találtam a tréfának szánt kívánságot. Később azonban rájöttem, hogy 
éppen egyértelmű célzásával megszívlelendő igazságot fejez ki. A házasság az a sajátos, 
bensőséges kapcsolat, amelyben két ember jól érzi -  nem magát! -  hanem egymást. A 
házasságnak ez a célja, rendeltetése.

A 6. parancsolat, ahogyan azt Luther Kis Kátéja tanítja és vallja s a Nagy Káté rész
letesen kifejti elsősorban nem a házasság intézményét védi, hanem a szerelmet, azt a 
sajátos örömöt és ajándékot, amelyet a férfi és a nő jelent egymás számára a házasság
ban. Ezzel együtt természetesen a házasságot is védi. A házasság egyik fontos rendelte
tése az, hogy benne és általa két ember, a férfi és a nő egymást kölcsönösen kibontakoz
ni segítse.

Azért szükséges ezt hangoztatni, mert még mindig széles körben elterjedt nézet szerint 
a házasság egyetlen célját az utódok létrehozásában látják. A házasságon belül kibonta
kozó erotikus örömöt eszerint csak ez a magasabbrendűnek mondott cél szentesíti. Ez
zel szemben hangsúlyoznunk kell, hogy a házasság életközösség. Szépségétől, nagysze
rűségétől fosztanánk meg a házasságot, ha csupán „az emberanyag-utánpótlás” biztosí
tására létesült intézménynek tekintenénk. Luther két kátéja felszabadítja a keresztyén 
házastársak lelkiismeretét az évszázados előítélet alól, amely szerint a jó Isten sanda 
szemmel nézi a házastársak szerelmi örömét. A gyermek Istennek külön ajándéka. Az 
igazi házasság kész ennek az ajándéknak a fogadására. Akik ettől az örömtől eleve el
zárkóznak, könnyen egymás kölcsönös megszegényítőivé válhatnak. A szerelemnek és 
az ezt kiteljesedésre juttató házasságnak azonban önmagában, tehát az utódok létreho
zásától függetlenül is, meg van a létjogosultsága. Öncélú. Nem eszköz csupán, hanem 
cél.

A házasságnak van tehát egy bizonyos erotikus jellege és ezt nem kell szégyelni, ha
nem inkább meg kell becsülni. Mit értsünk ezen az erotikus jellegen? Mindenek előtt 
óvakodjunk attól, hogy az eroszt (szerelmet) azonosítsuk a sex-szel. A természetes ösz
tönnek, a testi vágynak, a szekszualitásnak a szerepét nem tagadhatjuk a szerelemben. 
A kettő mégsem azonos. A szeretkezés még nem szerelem. A szeretkezésben csak magát 
akarja jól érezni az ember. A másik puszta eszközzé válik, olykor akadállyá, amelyen át 
kell gázolni. A szeretkezés akrobatái többnyire szerelmi analfabéták.

Az igazi szerelmet (az eroszt), azért kell megbecsülnünk, mert benne kiegészülünk a 
másik által és a másik is kiegészülhet segítségünkkel. Két ember kerül közel egymás
hoz. Találkoznak. Nem olvadnak fel egymásban. Nem adják fel énjüket az extázisbán. 
Magányuktól szabadulnak meg. Testi vágyaik, ösztönéletük emberi arcot ölt. Személy
telenből személyessé válik. Humanizálódik. Az öncélú, a csupán szeretkezésre törekvő 
sex úgy viszonylik a szerelemhez, a helyesen értett eroszhoz, miként az állatok nyüszí
tése, bőgése az emberi beszédhez és énekhez.

Egy nagyon komoly dolgot nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk. A szere
lem és a házasság is vállalkozás. Nagyon bátor, felelős vállalkozás. Nemcsak arra vállal
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kozunk, hogy egymást boldogítani fogjuk, hanem arra is, hogy egymást hordozni fog
juk. Önfegyelem, egymás iránt tanúsított figyelem, mohóságunkat megtagadni tudó tü
relem nélkül az erosz, a szerelem elpusztul, a házasság börtönné, olykor pokollá válik. 
A szerelem és a házasság senkit se üdvözít. A szerelmeseknek és a házastársaknak szük
ségük van az Üdvözítőre. Mint minden földi értékhez, a szerelemhez és a házassághoz 
is ezzel a mondattal közelít a Kis Káté: Istent félnünk és szeretnünk kell.

Isten szeretet. Nem erosz! Nincs szüksége arra, hogy általunk kiegészüljön. Isten sze- 
retete agapé. Szeretetben vállalja, hordozza azokat, akik őt megcsorbították, mélysége
sen megbántották. Az agapé irgalmas szeretet. Nem keresi a maga hasznát. Az erosz 
múlandó, földi. Az agapé soha el nem fogy. A Kis Káté, amikor a 6. parancsolat ma
gyarázatát is ezzel a mondattal kezdi: Istent félnünk és szeretnünk kell. . .  tulajdonkép
pen bátorságot akar önteni szívünkbe. Az eroszt, a szerelem érzékeny gyönyörű virágát 
azért veszi körül az agapé erős várként, hogy védje, éltesse, sőt azért is, hogy mi is része
süljünk belőle. Az agapé a szerelmesek és a házasok jó fegyvere és paizsa akar lenni.

Benczúr László

Támogassuk, hogy megélhetését 
javíthassa
A 7. parancsolat

A 7. parancsolat az anyagiakról szól. Személyi, társadalmi tulajdonunk Isten védel
me alatt áll. Az Ő ajándéka, hogy földi életünk általa is gazdagabb, teljesebb legyen. 
Ezért annak jogtalan megszerzése bűn Isten előtt. De csak akkor válik javunkra bármi
lyen formájában, ha eszköz marad és nem lesz céllá annak megszerzése. Mindig az em
bert kell szolgálnia, minden embert.

Önkéntelenül itt is Isten házasságot teremtő igéi jutnak az eszembe: „Nem jó az em
bernek egyedül lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (lMóz 2, 18). Tudom, hogy ez 
más, mégis a munkában, amikor a megélhetésemért, másokért fáradok, sem vagyok 
egyedül. Társaim vannak és én is társa vagyok valakinek. Társ. Munkatárs. Milyen so
katmondó, biztató szó. Mellettem, velem van valaki, segítjük egymást. Bajban, tanács
talanságban támaszkodhatunk egymásra. A jó munkatárs Isten kegyelmes szeretetének 
ajándéka. Jézus olyan csodálatos példát adott, amikor megszánta az egész éjszaka hiába 
fáradó tanítványokat (a csodálatos halfogás Lk 5, lkk). Segített, támogatott, utat muta
tott.

S vajon én, te, milyen segítőtársak vagyunk? Az élet olykor tanulságos példával szol
gál. így hallottam: három fiatal szobafestő dolgozott valahol békésen, vidáman. A házi
gazda megfigyelte, hogy a nehéz munkát csak kettő végzi, szinte féltékenyen őrködtek, 
hogy a harmadiknak csak a könnyebb maradjon. Este nyolcig dolgoztak s megkérdezte 
őket, mindig ilyen hosszú a munkanapjuk? Nem -  felelték -, de Józsi, a harmadik tár
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suk, még a súlyos műtét után gyenge. Viszont négy apró gyermek váija otthon a kenye
ret és a Gyes-en levő feleség. Hát nem akarjuk, hogy rövidségük legyen -  mondották.

Ez a szó is megkapott: vidáman végezték. Jézus szereti, ha valaki örömmel ad. „A jó
kedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9, 7). Ez is adomány. Az a jó, amikor az ember 
nemcsak önzőén, sajátmagának él. Amikor teszem azt, többletmunkát is vállal, hogy a 
társa tanulhasson, előbbre juthasson. Amikor emberek összeadják erejüket, hogy vala
kinek háza lehessen.

A világirodalom számos remekművet teremtett a fukarság, fösvénység kipellengére- 
zésére, az önző érdekek leleplezésére. S ezek az emberek rendszerint magánosok. Nincs 
társuk. Csak önmaguk körül forgolódnak, csak a saját dicsőségüket keresik. Míg a má
sik felé forduló részesedik az emberi közösség sokféle áldásaiban.

Vannak emberek, akik sok terhet jelentenek a másiknak. Az ilyen munkatársat bi
zony nehéz elhordozni. De a keresztyén az ilyeneket is hordozza, vállalja, ha Isten mel
léje állította. Ez a mi feladatunk. Jézus Krisztus törvénye a szeretet. A hordozó türelem 
és szeretet már sok makacs szívet legyőzött és odafordított az értünk keresztet hordozó 
Jézushoz. Legyen példa Zákeus, aki Krisztus közelében rádöbbent a maga önzésére, a 
vagyon lélektelenségére és felszabadultan fogadja meg: ha valakitől valamit kizsarol
tam, visszaadom neki a négyszeresét. (Lk 19, 8). Blumhardt írja: „Isten azokat, akik ve
le harcolnak, egyre nagyobb győzelemre emeli.”

Az emberi hatalomvágyból sajnos nemcsak egyéni bűnök és tragédiák származnak. A 
történelem sok véres háborúja és nyomorúsága mögött társadalmi szintű visszaélés és 
fegyveres rablás húzódik meg. Társadalmi összefüggésekben is támogatnunk kell a meg
értést, a kölcsönös segítséget.

Hányszor mondjuk, hogy a pénz nem boldogít és mégsem tanuljuk meg eléggé, hogy 
a pénz, vagyon nem lehet cél, csak eszköz, amellyel segíthetjük egymás életét. Mennyi
re időszerű az apostoli intelem: „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább 
dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a 
szűkölködőknek” (Ef 4, 28), pontosabban mindazoknak, akikkel együtt élünk és köl
csönösen gazdagíthatjuk egymást.

Nemcsak a pénz elvételével rövidíthetjük meg felebarátainkat. Ahogy a szólás mond
ja: lopja a napot, azaz tétlenkedik, lustálkodik, elhanyagolja kötelességét. „Aki tudna 
jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” (Jak 4, 17)

Akkor is ártunk embertársainknak, ha gyanakvást keltünk, bomlasztunk. Akadnak, 
akik megszólják, kinevetik a becsületes igyekvőket, a terhet vállalókat, a másokat segí
tőket. Kétségeket támasztanak a közösen kitűzött célok, feladatok iránt. Mindent meg 
kell tennünk, hogy a munka valóban becsület legyen, hivatását mindenki lelkiismerete
sen végezze és így beleadja a közösség boldogulásába mindazt a tehetségét, amit Istentől 
kapott. Isten azt jutalmazza meg, aki az Ő nevében, szeretetben másokért cselekszik. 
„Van gazdag Urad, ki nem hagy szűkölködni s így vidám lelkiismerettel százszor többet 
élvezhetsz, mint amennyit hűtlenséggel és jogtalanul összekuporgatsz.” (Luther).

Kovács Pál
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Jót mondjunk róla
A 8. parancsolat

Dante híres művében, az Isteni színjátékban a pokol egyik részét emberi nyelvekkel 
tapétázta ki, nyilván mert jól ismerte a nyelv életveszélyes hatalmát. Aligha lenne 
könnyű és örvendetes feladat összeírni azokat, akiket ez a veszedelmes hatalmú nyelv 
tett megkeseredettekké, lehangoltakká, mert kirabolták őket, nem pénzüket és vagyo
nukat, hanem becsületüket, jó hírüket elvéve tőlük. Sokszor kísérteiként járja be az em
beri közösségeket a pletyka-szörny, aminek halálos csápjai vannak. A kiszemelt áldo
zatra majdnem letéphetetlenül fonódik rá a szó-hínár, megfojtva a derűt, az örömöt, az 
életkedvet, s marad utána a leterítettség érzése. Milyen nagy a vétkünk, ha magunk is 
részt veszünk ennek a szörnynek az életében.

Amikor a 8. parancsolat mélyebb értelmét szeretnénk megragadni, akkor nemcsak 
erre az egy mondatra kell figyelnünk: ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, 
hanem a Názáreti Mester szellemében (Hegyi Beszéd) kell gondolkodnunk.

Maga a parancsolat valóban egy tiltás, de a betűnél mindig több a benne levő szel
lem. Ősi értelme, hogy ne rágalmazzunk másokat (Luther szerint a rágalmazás rablás). 
Isten törvénye itt mintha minimalista lenne. Ennyit lehet elvárni az embertől, de ennyit 
lehet, sőt kell is. Ennyit kötelessége is megtenni. De amikor valaki Jézus Krisztusban új 
teremtmény, akkor új helyzetbe kerülve mások a lehetőségei is!

A 8. parancsolat sajnos nagyon is időszerű, mert a mai ember tágabb környezetben 
él, mint korábban bármikor, amit lehetővé tesz a közlekedés, telefon, levelezés stb. Ép
pen ezért ebben a tágabbá lett élettérben becsületesen meg kell mérnünk magunkat a 8. 
parancsolattal. Másrészt pedig fel kell mérnünk, hogy aki Jézus Krisztusban új teremt
mény, hogy valósíthatja meg, hogyan élheti meg a parancsolat mélyebb tartalmát Jézus 
szellemében? Úgy, hogy az életünk szolgálattá legyen!

Ez a mi páratlan küldetésünk: úgy megélni ennek a parancsolatnak a tartalmát, hogy 
a Jézus Krisztust vallók áldássá lehessenek mások számára, a közösség számára! Erre 
pedig akkor van módunk, ha a gondolkodásunkban eljutunk arra a fokra, amikor már 
képesek vagyunk a saját érdekeinktől függetlenedve szemlélni a környezetünket; ami
kor már képesekké válunk arra, hogy kilépjünk a saját értékrendszerünkből, helyze
tünk abszolutizálásából. Van mit tanulnunk Jézustól: Ő nem elitélte, hanem megértette 
az embert! Amikor megértjük a másik helyzetét, nyomorúságát, életének zsákutcáját, 
akkor nyílik meg a mód a segítésre. Különösen akkor segítünk igazán, ha nemcsak 
megértjük a másikat, hanem van bennünk annyi szeretet, hogy együtt érzünk vele, ha 
átérezzük mindazt, ami őt fojtogatja. S amikor erre a fokra eljutottunk, akkor már szo
lidárisak vagyunk vele!

A 8. parancsolat Jézus Krisztus szellemében való teljesítése az emberszeretetnek na
gyon magas szintjét feltételezi! Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. így 
igaz, de nemcsak annyi, amennyit a szavak az első látásra-hallásra elárulnak, mert Jé
zus Krisztus követője mindebből egy határozott felszólítást is kihall: fedezzük fel a má
sik embert, a másik értékeit, lehetőségeit, adottságait, és minden erőnkkel segítsük őt, 
hogy a benne levő, Istentől kapott lehetőségeit megélje, megvalósítsa. Éppen ebben na
gyon nagy segítség az, amikor jót mondunk a másikról. Nem kitalált jót kell mondani,
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hanem a benne levő jót kell meglátni és mondani. A jó hír jó hatású! Ha a Jézustól ka
pott szeretet vezet minket, akkor nagyon találékonyakká leszünk a 8. parancsolat meg
élésében.

Tehát nem ragadhatunk le a tiltásnál, hogy nem rágalmazzuk a másikat, hanem több 
kell! Az irgalmas samaritánus példázatában a pap és a lévita nem tesz a sebesült ellen 
semmit. Nem lépnek rá, nem rabolják ki, de a bűnük éppen az, hogy nem tesznek sem
mit. Tkp. nem lépték át a 8. parancsolatot, de mindenki belátja, hogy ennél sokkal na
gyobb a vétkük. Legalábbis Jézus mértéke szerint.

Még az sem elég, ha valaki a negatív beszédet, a rágalmat, a pletykát ellentétére, azaz 
jóra szándékozza fordítani, hanem Krisztus követésében a kötelességünk sokkal átfo
góbb! Ahogy Jézus Krisztusban Isten minket megelőző kegyelme jön felénk, úgy ben
nünk és rajtunk keresztül Istennek ez a megelőző kegyelme másokhoz akar közeledni. 
A 8. parancsolatot akkor élhetjük meg igazán, ha ember és ember között, Isten és em
ber között -  mint Luther is mondta egyszer -  közvetítők, áthidalók vagyunk, akik az is
teni javak osztogatásával segítünk másoknak abban, hogy az életük szebb, boldogabb, 
tisztultabb, harmonikusabb legyen.

Ribár János

Szolgálatára legyünk
A 9. parancsolat

A kilencedik parancsolatot nagyon könnyű lenne teljesíteni. Lemondok másnak a 
házáról, -  ennyi az egész. De nem ennyi! Rosszul értettük, ha csak a tiltást vesszük fi
gyelembe. Luther a Nagy Kátéban szélesebbre nyitja a parancsolat látószögét, amikor 
így ír: „Isten először is azt parancsolja, hogy ne kívánjuk felebarátunk kárát, ilyesmihez 
ne nyújtsunk segítséget, okot se szolgáltassunk rá, hanem adjuk és hagyjuk meg neki 
azt, amije van, sőt segítsük és támogassuk abban, ami hasznára és javára lehet: úgy, 
ahogyan szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek. Ez tehát főként az irigység és az utála
tos kapzsiság ellen szól; Isten ki akarja irtani annak okát és gyökerét, amiből mindaz 
származik, amivel felebarátunkat megkárosítjuk.”

Irigység és kapzsiság. Ez a buktató. A bukáshoz pedig az út a megkívánással kezdő
dik. Természetesen nemcsak házról lehet szó. Amikor Luther általánosságban így 
mondja: „ne kívánjuk felebarátunk kárát”, -  akkor mindenféle anyagi javaira, minde
nére gondol. De azért nem árt megállni a szószerinti értelemnél is egy pillanatra, -  kü
lönösen a mai nehéz lakáskörülmények között. Kihasznált, lakásukból kiforgatott 
nagyszülők, kijátszott tartási szerződések, fondorlatos lakásszerzések, -  olykor az igaz
ság teljes látszatával, -  bizony mai életünktől sincsenek távol. Hát még ha szélesítjük a 
skálát és kiteijesztjük felebarátunk mindenére, -  vajon nem kell-e azt mondanunk az 
első mondattal ellentétben: modem korban zajló életünknek egyik legnehezebben telje
síthető parancsa ez!
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Tudjuk azonban, hogy minden parancsolat a tiltás mellett valamit ajánl. Mit sugall 
ez a parancsolat? Milyen pozitív indítást ad mindennapjainknak?

„Nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség” -  írja Pál Timóteusnak (lTim 6, 6), 
mintha csak ezt a parancsolatot vésné szívébe. A megelégedés nem valami kényszerű 
beletörődés az ember helyzetébe -  „savanyú a szőlő” jeligével! -  hanem Istentől való 
elfogadás. Benne van az is, hogy Isten mindig adhat többet is, javíthat sorsomon, nem 
kell aggodalmaskodnom, ha nem „azonnal” cselekszi ezt. Nagy bajunk a türelmetlen
ség! Ház, kocsi, nyaraló, hobby-kert, külföldi nyaralás mind helyes és szép cél. De nem 
azonnal, egy csapásra. Mindez egy élet munkája lehet. Megelégedés azt jelenti, hogy 
megnyugszom Isten „ütemezésében” ! Bizony „ritka madár az elégedett ember”. A má
siknak van ez is, van az is, nekem is kell, de azonnal. . .  Aki így él még valami fontosat 
elfelejt: azt, hogy Isten nála még másokét is elhelyezte. Azért adott annyit, hogy jusson 
belőle a felebarátnak is.

Ez a második pozitív indítása ennek a parancsolatnak: amim van, azzal mások segít
ségére, szolgálatára kell élnem! Kiderül, nem kevés, nemcsak nehezen elég, de még má
soknak is jut belőle. Ha már mindenáron nézni akarjuk a másik embert, ebből ne az 
irigység és kapzsiság keserű gyümölcse teremjen, hanem hitünknek az a szép, élvezhe
tő, édes gyümölcse, amit így nevezünk: diakónia, szolgálat.

Ezt a parancsolatot diakóniai életvitellel lehet teljesíteni. Ehhez persze nem elég az 
odaszánás, az emberi fogadkozás. Ehhez valóban Jézus szolgálatából kell élni, a tőle ka
pott erővel kell „Istent félnünk és szeretnünk”, hogy lemondva önző énünkről keres
sük, miben lehetünk segítségére és szolgálatára felebarátunknak.

Szolgálatára legyünk egymásnak. Ez csak úgy lehet, ha mindig nyitottak vagyunk 
embertársaink felé. Ahogyan a megkívánás kezdőlépés a lopás útján, úgy lehet a nyi
tottság, a segítésre való készség ajtó a felebarát ínségének, hiányának meglátására és az 
aktív segítésre. Az ilyen szolgálat közben gyakran azt is észrevesszük, hogy „nagyobb 
boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20, 35)

Szolgálatára legyünk egymásnak. Úgy segítsünk, hogy hasznára és javára legyen, amit 
teszünk. Tiszteljük emberségét! Sokszor jó a gyors segítség, de csak rövid ideig tart érvé
nye. Hosszú távon kell érvényesülnie segítésünknek. A családban a fiatalok jövőjét kell 
néznünk, a társadalomban a közösség hasznát és javát, az emberiség kérdéseinél nem
csak a pillanatnyi segélyt, hanem a szegényeknek és fejletleneknek jövőt jelentő struk
turális változást kell munkálni. Mint valamennyi parancsolatnál, úgy ennél is Jézus 
igéje biztat és erőt ad: „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük . . . ” (Mt 7, 12)

Tóth-Szöllős Mihály
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Hogy nála maradjanak
A 10. parancsolat

Idegenül hangzik ma a 10. parancsolat hosszú felsorolása. Úgy megváltoztak az élet- 
körülmények, s annyira megváltozott férfi és nő, munkás és munkaadó egymáshoz való 
társadalmi viszonya, hogy a parancsolat felett nagyon könnyen elnézünk, mintha a mi 
számunkra tartalmát veszítette volna. Pedig a gonosz kívánság közösségromboló kárté
tele miatt egész világunk, s benne mi is szenvedünk.

Egy gépműhelyben gyakori volt a dolgozók összeszólalkozása és munkahely változ
tatása. A műhely egyik vezetője így jellemezte munkatársait: Irigyek az emberek. Ké
pesek meggyűlölni azt, aki náluk több fizetést kap. Képesek tönkretenni azt, ami a má
sé, hogy ha nekik nincs, annak se legyen. Képesek a másikat megrágalmazni, ha az ná
luk jobb munkát végez, hogy tönkretegyék a becsületét. Képesek gúnyt űzni abból, aki 
hűséges a házastársához, hogy így zavarják meg családi boldogságát. Képesek kivetni 
maguk közül azt, aki velük együtt nem költi pénzét italra, hogy így szégyenítsék meg. 
És minél jobban megy a dolguk, annál irigyebbek.

A tapasztalat szülte ezt a kemény ítéletet. Benne megfogalmazódott az a bizalmatlan
ság, amely egy munkahely dolgozóit minden viccelődés, ,jópofaság” ellenére egymás
tól elválasztotta. Egyúttal tanúskodott arról is, hogy az önző irigység, a másik ember tu
lajdonára irányuló kívánság milyen sokféle módon jelentkezhet és mennyire megmér
gezi egy közösség életét, mégha csak néhány ember munkahelyi kapcsolatáról van is 
szó. Ahol ilyen van, ott az emberek nem érzik jól magukat, elidegenednek egymástól.

Ha a családban testvérek irigykedve, a másikét maguknak kívánva néznek egymásra, 
ott a vérségi kötelék összetartó erejét előbb utóbb tönkreteszi a gyűlölködés. Ha a gyü
lekezetben emberek a maguk hűtlenségét és irigységét azzal rejtik, hogy mások becsüle
tét rontják, ott széttöredezik a gyülekezeti közösség. Ahol emberek embertársuk állásá
ra, tisztségére vágynak és hátmögötti rágalmazással ássák bukásának vermét, ott a bi
zalmatlanság minden emberi kapcsolatot tönkretesz. Ahol megjelenik a szebbet, jobbat 
ígérő harmadik és beékelődik a házastársak közé, arra hivatkozva, hogy neki is joga van 
a boldogságra, ott egész életükre kiható károsodást szenvednek emberek és sok szomo
rúság veszi kezdetét. Ahol népeket fordít szembe a másikét kívánó vágy, ott a gyűlölkö
dés is nagyobb méreteket ölt, háborúkat támaszt, mérhetetlen pusztítást és szenvedést 
vonva maga után. A parancsolat tiltása: Ne kívánd! -  figyelmeztet, hogy már a másik 
ember értékeire áhítozó, a másikat megszegényíteni kész kívánság is ellenkezik Isten 
akaratával.

Luther Kis Kátéjában a 10. parancsolat magyarázatánál abban látja az Isten akarata 
szerinti magatartást, hogy azt, aki, vagy ami embertársunkká, segítjük, intjük „hogy ná
la megmaradjanak és teljesítsék kötelességüket.” Az önző, irigy kívánság közösség rom
boló erejével szemben a segítő, bátorító, bizalmat építő magatartás kapcsolatteremtő 
ereje áll.

A munkahely dolgozóit úgy kell irányítani, hogy jó légkörben, egymást megértve és 
segítve, becsületesen végezzék munkájukat, méltányolják munkatársaik tudását, szolgá
lati éveit, a rájuk háruló nagyobb felelősséget. Vegyék észre a másik gondját, álljanak 
melléje, hogy jó érzéssel és örömmel végezze munkáját és így a más munkahelyre hívó
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kísértésnek is ellent tudjon állni. -  A gyülekezet tagjait arra kell nevelni, hogy érezzék a 
felelősséget a gyülekezet közösségéért. Ne irigyeljék másoktól a gyülekezet szeretetét és 
megbecsülését. Mindenkinek van lehetősége a szolgálatra, s aki ezt hűséggel végzi, az 
maga is szeretetet és megbecsülést kap. -  A családtagokat arra kell figyelmeztetni, hogy 
milyen nagy ajándék a vérségi kapcsolat, és milyen erőt jelent, ha egymást támogatva 
áldozathozó szeretettel mutatják meg felelősségüket egymásért. -  A házastársakat ab
ban kell segíteni, hogy megbocsátani tudó, a másik hibáit, erőtlenségeit is vállaló szere
tettel egymás mellett hűségben kitartsanak, gondjaikat megosszák, terveiket együtt sző
jék, gyermekeiket együtt neveljék. A kölcsönös bizalom és szeretet védettségében kap
csolatukat Isten iránti hálával őrizzék. -  Ahol népek állnak egymással harcban, vagy 
ahol háború veszélye fenyeget, ott minden gyűlölködést oszlató, egyetértést munkáló 
szó, megbékélést segítő figyelmeztetés Isten akaratának való engedelmesség.

Az emberi közösségnek sokféle olyan értékes formája van, amelyben Isten akarata 
szerint mi benne élünk. Embertársainkkal való kapcsolat nélkül nem is tudnánk teljesí
teni hivatásunkat. A 10. parancsolat a helyes emberi kapcsolatokat védi s azokban ön
zetlen megbízhatóságra ösztönöz.

Magyar László
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Luther kérdez bennünket

Isten tette Luthert reformátorrá
1483. november 10-én született Luther Márton, egyszerű szülők gyermekeként. Az 

ifjú Luther életén a középkori szellemi megkötöttségek egész sora uralkodott. Ezek kö
zött a legfőbb az egyháznak való feltétlen engedelmesség volt.

1503-ben, huszonkét éves korában, mint a filozófiai tudományok magistere, már 
maga is részt vett az alsóbb fokú egyetemi oktatásban. 1505. július 17-én bezárult 
Luther Márton mögött az erfurti Ágoston-rendi szerzetesek kolostorának kapuja. A leg
jobb szerzetesként küzdött Luther a kolostorban üdvösségéért. Égő vággyal nyúlt a 
Szentíráshoz. Ez vált legfőbb olvasmányává. Isten elkezdte reformálni Luthert. Azzal a 
ténynyel, hogy a középkori egyház tekintélye helyett magára Krisztusra figyelt, önkén
telenül is letért a középkori vallásosság útjáról.

A Szentírás igazi és teljes tartalmának felismeréséből született Luther reformációja. 
Mint a wittenbergi teológia tanára, a Szentírás magyarázatát tette munkássága közép
pontjává. A Szentírás mindenek fölé helyezése Luthernek a legfőbb reformátori csele
kedete.

1517-ben a wittenbergi vártemplom ajtajára kiszögezett 95 tétele a világtörténelem 
egyik legnagyobb folyamatát indította el. A tételek meglepő gyorsasággal terjedtek. Alig 
telt el 14 nap, s már bejárták egész Németországot. Kezdettől fogva átérezték a 95 tétel 
nagy jelentőségét, és csakhamar a kitűzése napjától (október 31.) kezdték keltezni a re
formáció megindulását.

1520-ban három alapvető műben írta meg a reformáció programját. „A német nem
zet keresztyén nemességéhez” című iratában a Szentírás alapján fejtette ki a lelkészi 
szolgálat igazi mibenlétét. „Az egyház babiloni fogságáról” című műve a szentségekről 
szóló tanítást fejtette ki. Két szentséget ismert el ige szerintinek: a keresztséget és az úr
vacsorát. „A keresztyén ember szabadságáról” című írása egyike a reformátor legsike
rültebb műveinek. Alapgondolata az, hogy mivel Isten Krisztusban mindent odaadott 
értünk, azért nekünk is oda kell adnunk magunkat a felebarát számára. Ezzel a művé
vel Luther megalapozta az evangéliumi etikát.

X. Leo pápa átokbullát adott ki Luther ellen, amit a reformátor 1520. december 
10-én nagy tömeg jelenlétében elégetett. Az alázatos középkori szerzetes reformátorrá 
vált, senki sem tudta megakadályozni az egyház reformációjának továbbvitelét.

Luther ügyében 1521-ben V. Károly császár Wormsba összehívta a birodalmi gyű
lést. Itt Luther a császár és a birodalmi gyűlés színe előtt kijelentette, hogy egyedül a
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Szentírásnak hisz, s ha ennek ellene mondanak, a pápák vagy a zsinatok, akkor nem 
azokat követi. „Itt állok, másként nem tehetek, Isten könyörüljön rajtam! Ámen.” 
Ezekkel a zárószavakkal fejezte be beszédét.

A Wormsból hazatérőben levő reformátort Bölcs Frigyes szász választófejedelem in
tézkedésére a thüringiai erdőben álarcos lovagok elfogták és Wartburg várába rejtették. 
Luther legnagyobb wartburgi műve az Újszövetség németre fordítása volt. (1522) A né
met nyelvű Biblia vált a reformáció leghatalmasabb fegyverévé. A teljes bibliafordítás
sal Luther és munkatársai 1534-ben készültek el.

A teológiai viták és a közélet harcai közben Luther magánélete is közüggyé vált, mert 
életfolytatásával is példát mutatott a reformátor. 1525-ben házassságot kötött Bóra Ka
talinnal. Ezzel a lépéssel a 42 éves reformátor a szerzetesi fogadalom és a papnőtlenség 
ellen szóló tanait erősítette meg. Családi élete, felesége és 6 gyermeke iránti szeretete 
mintakép minden evangélikus család számára.

Az evangélikus családok számára írta Luther 1529-ben a Kis és Nagy Kátét, amely 
máig is a legtömörebb és egyben legvilágosabb összefoglalása mindannak, amit a ke
resztyén embernek a hit és élet dolgaiban tudnia kell. Az evangélikus iskolaügy is sokat 
foglalkoztatta a reformátort, mert világosan látta a hit és tudás összefüggését. Első 
munkatársának, Melanchthon Fülöp professzornak igen nagy szerepe volt az evangéli
kus iskola és az evangélikus műveltség kialakításában.

1530-ban V. Károly császár Augsburgba (magyarul: Ágostába) hívott össze birodal
mi gyűlést. Luther a birodalmi átok miatt csak Coburgig kísérhette el a választófejedel
met és a vele utazó teológusokat. Melanchthon vette át a vezérszerepet, aki a korábbi 
teológiai cikkek alapján határozottan és szerencsés fogalmazásban foglalta össze az 
evangélikus tanítás lényegét. Ez a munkája vált később az evangélikus egyház hitvallási 
il&tává, az Ágostai Hitvallássá. Luther ezt a hitvallást igen jónak találta és magáénak 
vallotta, azzal a megjegyzéssel, hogy ő nem tudott volna olyan szelíden szólni, mint 
Melanchthon.

A reformáció ügye gyorsan teijedt egész Európában. A császár látva a protestánsok 
erősödését, sürgette a rég kívánt egyetemes zsinat egybehívását. Erre a zsinatra ugyan 
nem került sor, de János Frigyes szász választófejedelem mégis szükségesnek tartotta a 
felkészülést. Ezért Lutherrel iratot készíttetett, amelyben annak a megjelölését kívánta, 
hogy milyen pontokban lehet megegyezni és melyekben nem. Erre a megbízásra írta 
meg Luther a Schmalkaldeni Cikkeket. Az első részben az Istenről szóló tanítást foglal
ja össze, amelyet mindkét részről elfogadnak. A második részben azokat a tételeket so
rolja fel, amelyekből az evangélikusok nem engedhetnek. A harmadik részben azokat 
említi, amelyekre a Szentíráshoz közelebb álló katolikusokat meg lehetne nyerni. Ez az 
irat is az evangélikus egyház hitvallásai sorába tartozik.

Luthert megtörte a munka és a betegség, utolsó éveiben sokat szenvedett. 1544. óta 
sokszor írt és szólt arról, hogy közel van halála napja. Szüntelen szolgálat közben a be
tegség egyre jobban úrrá lett rajta, s 1546. február 18-án Eislebenben, szülővárosában 
meghalt. Koporsóját a wittenbergi vártemplom szószékéhez közel álló sírboltba bocsá
tották le.

Ottlyk Ernő
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Az eislebeni szoba, ahol Luther meghalt L. Cranach: Luther a halotti ágyon



Az igazi kincs
A 95 tétel

Nagy kincsre lelt a 16. sz. elején egy koldus-szegény barát. Ebből a kincsből élt, ebből 
a kincsből osztogatott egy életen át. A kincs nem fogyott el, nemzedékek sora élhetett 
belőle, a miénk is élhet, sőt tovább is adhatjuk a következő nemzedéknek. Egyszer sza
bad így is fogalmazni a reformáció eseményét, a reformáció népének történetét és mai 
életét is. Megelevenedett a jézusi példázat: ha egy ember a szántóföldben rejtőző kin
cset megtalálja „örömében elmegy, eladja mindenét, amije van és megveszi a szántóföl
det” és ha a kereskedő szép, igazán értékes gyöngyre lel, örömében „mindenét eladva 
megvásárolja azt”. Luther a koldulórendbeli ágostonos barát kincsre lelt, igazgyöngyre 
talált. Magát ugyan koldusnak tudta élete végéig, aki Isten elé csak koldus-szegényen 
tud állni, de a megtalált kincsből telt egy gazdag és sokakat gazdagító életre.

A 95 tétel híradás a páratlan kincs megtalálásáról. Luther kincskereső embereknek és 
olykor hamis árut, máskor szegényes portékát áruló egyházának örömmel adta hírül: 
rátaláltam a valódi kincsre, megvan az egyház legdrágább kincse. A 95 tétel 62. tétele 
így hangzik: „Az egyház igazi kincse Isten dicsőségének és kegyelmének szentséges 
evangéliuma”. Ez a valódi kincstár, a thesaurus ecclesiae, ahogyan a régiek mondták. 
Ez a kincstár nem ürül ki. Gazdagon fedezi népe minden szükségletét.

Ma úgy látjuk, hogy a reformáció kirobbanása, folyamatának elindítása és érlelődése 
nem rögzíthető egyetlen eseményhez: a tudós vitára felszólító 95 tétel megjelenéséhez. 
Összetettebb jelenség ez ennél, de az kétségtelen, hogy a reformáció tartalmában, moz
gató erejében, energiaforrásában az volt a döntő, amiről a 95 tétel beszélt: az evangéli
um, az Isten szeretetéről szóló, Jézus Krisztusban érvényes, újjáteremtő, hatalmas 
evangélium. S azóta is ez az Isten igéjének lényege, sokféle formájában is Isten igazi 
mondanivalója, az egyház valódi drága kincse. Megelevenítő, szívetviditó, lelket vigasz
taló, életkedvet adó, életértelmet nyújtó drága kincs: az evangélium.

Hogy mikor és hol kezdődött valójában a reformációt indító felismerés az ma is rej
tett titok, csak találgatni lehet: a Római vagy Galata levél olvasásakor, magyarázata
kor? -Egy-egy őszinte gyónás után hallott bűnbocsátó feloldozáskor? -  A térdepelve, 
tusakodva imádkozó Luther cellájában? -  Titok. De a felismerés tartalma nem titok: az 
evangélium.

Hogy mi készítette elő és mi érlelte a reformációt, az többféleképpen látható és ma
gyarázható: az egyház romlottsága már-már tarthatatlan volt, az emberek tudatlansága, 
a klérus nyilvánvaló korrupciója szinte elviselhetetlen. Megértek a társadalmi feltételek 
is: gazdasági, kulturális, politikai szükségszerűség volt az újulás. Valaminek történnie 
kellett. De ezek a tényezők nem magyarázzák a reformáció erejét, dinamikáját, azt, 
hogy nemcsak rombolni tudott, hanem valóban gyógyított és épített is, hogy lelket ön
tött emberekbe és nemcsak a keserűséget növelte. Ezt mi csak az evangéliummal, az új
ra felfedezett kinccsel tudjuk magyarázni.

Kincsünk az evangélium: Valaki, egy személy, Jézus Krisztus. Az evangélium nem 
csupán tiszta tanítás, nem letisztult elv, nem kikristályosodott filozófiai igazság, hanem 
Valaki. Jézus Krisztus. így énekeljük is helyesen: „Ó Jézus KINCSEM,vigaszom, fé
nyesség életutamon.” A magyarban érthető, gyakran használt szép kép ez: akit szere-
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tünk kincsemnek mondjuk. Szülő a gyermekét. Félj a hitvesét. A keresztyén ember Jé
zust is így szólíthatja: Kincsem.

Kincsünk az evangélium többet ér, mint anyagi kincseink együttvéve. Egyházi ezüst, 
arany dísztárgyak, kegyszerek. Bár az évszázadok során az egyházakban (különböző fe
lekezetekben) mérhetetlen művészi értékű, arany, ezüst, drágakő gyűlt össze egyes kin
csestárakban -  az egyház igazi kincse mégsem az ilyen értékek voltak. Az evangélikus 
egyház akkor sem szegény, ha nincs vagyontérő kincsestára, de van evangéliuma.

Kincsünk az evangélium értékesebb, mint szellemi értékeink. Mi evangélikusok érté
keljük a szellemi kincseket, készek vagyunk befogadásukra és ápolásukra, sohasem le
hetünk kultúra-ellenesek, de nem tévesztjük össze a szépséget, a jóságot vagy a tudást 
az evangéliummal. Örülünk, hajó, szilárd erkölcs él az emberekben és emberek között, 
de azt valljuk az evangélium több, mint morál. Örülünk, ha a szépség világában kortár
saink megtalálják az emberit, a kifejezőt, értékeset, de valljuk, hogy az evangélium 
több, mint gyönyörködtető szépség. Helyeseljük, ha az ember kutatja a valóságot, felfe
dezi az univerzumot, feltárja a körülötte lévő világot, használja a technika eszközét, de 
az evangéliumot minden ismeret, tudás és alkalmazott tudomány értékénél többre tart
juk. Amikor hirdetjük, felhasználhatjuk a jóság, szépség, tudás minden eszközét, de 
magát az evangéliumot minden szellemi értékünknél nagyobbnak tekintjük.

Kincsünk az evangélium értékesebb, mint amit valaki adni tud az Istennek. A vallá
sos ember -  amióta ember él a Földön -  mindig adni akart valamit istenének, istenei
nek, hogy kiengesztelje, hogy kedvébe járjon, hogy jóindulatát megnyerje. Hallatlan 
anyagi és személyi áldozatokra volt képes. „Az istenek mindig sokba kerültek” -  írja 
szellemesen, gúnyosan Voltaire és igaz. De az evangélium mindennek a fordítottja: Is
ten ajándékoz. Nem vár, nem kér, hanem ad. A legdrágábbat ajándékozza: Jézus Krisz
tust. Kincsünk az evangélium nem fogy el, nem merül ki, mint a pénztár, kincstár, 
energiaforrások sora. Gazdag az Isten. Szeretetéből ma is telik. Bőségesen ajándékozza 
meg ma is az embert. Könnyelmű költekezésünk számláját még mindig állja. Valóban 
hosszútűrő. Húsz évszázada azon tűnődhet népe az egyházban,mekkora kincset hagyott 
ránk.

Kincsünk az evangélium aprópénzre is váltható. Nem szabad elásnunk, mint a pél
dázatbeli rossz szolga tálentumát. Ha használjuk, ha élünk vele,észrevesszük, hogy telik 
belőle emberszeretetre, nevelésre, gondjainknak és feladatainknak vállalására, öröm, si
ker megosztására, jó szóra, hallgató fülre, simogatásra.

Kincsünk az evangélium úgy marad a mienk, ha továbbadjuk a következő nemze
déknek is. Hirdetjük szószékről, leírjuk újságban és könyvben, kiosztjuk a szentségek
ben, mondjuk testvéri beszélgetésben, fülbesúgjuk haldoklónak, hirdetjük koporsó 
mellett gyászolónak, erősítünk vele csüggedőket. Csak a továbbadott evangélium nem 
fogy el, csak aki mer adni belőle,az gazdagszik. A jövőben akkor nem kell félnünk le- 
szegényedéstől az egyházban, elszürküléstől, egyhangúságtól, bágyadtságtól, fásultság
tól, életuntságtól, ha a kincsünkből élünk, őrizzük azt és szinte pazarolva adjuk tovább.

Még a keresztyénség családján belül is vád ér minket evangélikusokat azért, mert túl
hangsúlyozzuk az evangéliumot, leszűkítjük a Biblia mondanivalóját, redukáljuk az 
egész keresztyén üzenetet. Amivel vádolnak, azt dicséretnek tartjuk és éppen ebben lát
juk az evangélikusság sajátos színét a világkeresztyénségben. Valóban mindennél több- 
ra tartjuk az evangéliumot. Innen a nevünk is. Becsüljük a törvényt, komolyan vesszük, 
olvassuk a Szentírás minden könyvét, igyekszünk fegyelmezetten élni, dolgainkat jó 
rendben tartani, de igazi, páratlan kincsünknek az evangéliumot tartjuk. Nem szégyel-
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jük ezt „hiszen Istennek ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít. . .  Isten a maga igaz
ságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe” (R 1, 16-17).

Ha megkérdezzük Luthert, írásait olvasva -  nemcsak a 95 tételt -  vajon mit tartott 
legnagyobb kincsének, úgy a válasz egyértelmű: az evangéliumot. Kérdés azonban, ha 
Luther kérdezi meg a reformáció mai népét, gyülekezeteit és egyes híveit a legnagyobb 
kincs felő  ̂vajon ilyen egyértelmű-e a válasz. Pedig ahol a kincsünk, ott a szívünk is.

Hafenscher Károly

Amiből nem engedhetünk
Luther hitvallása -  a Schmalkaldeni Cikkek

Luther „teológiai végrendelete”

Az ötszázéves évfordulón sokan teszik föl a kérdést: melyik az az irat, amelyben a re
formátor tanításának a legjobb összefoglalását megtalálhatjuk. Ha így vetjük fel a kér
dést: Luther maga melyik iratában látta reformátori művének végső teológiai összefog
lalását, akkor aligha vitatható, hogy a Schmalkaldeni Cikkeknek (1537) kell adnunk a 
pálmát.

Ez az irat az élete delelőjén és a reformátori életmű nagy harcain túljutott reformátor 
végső, leszűrt és megfontolt hitvallása. Szinte Luther teológiai végrendelete. Maga írja a 
Cikkek befejezésében: „Ezek azok a tételek, amelyekben állhatatosan meg kell marad
nom és meg is maradok, amíg csak élek, ha Isten is úgy akarja. Nem változtathatok eze
ken és ezekből nem engedhetek semmit. Ha pedig valaki engedni akar valamit belőlük, 
ám tegye azt a maga lelkiismeretének a terhére”.

Megerősíti ezt a Schmalkaldeni Cikkek keletkezésének a története. Hosszú vonako
dás után, a császár sürgetésére III. Pál pápa végre meghirdette az egyetemes keresz
tyén zsinatot 1537 májusára, meghíva arra az evangélikus rendeket is. János Frigyes vá
lasztófejedelem, az evangélikus rendek feje, 1536 vége felé Luthert bízta meg, készítse 
el a zsinatra az evangélikusok hitvallását. Ezt Melanchthon, Bugenhagen és más neves 
evangélikus teológusok részben még Wittenbergben, részben az evangélikus rendek 
1537 februárjában Schmalkaldenben tartott gyűlésén aláírták. Bár a meghirdetett zsinat 
újra elmaradt, a Schmalkaldeni Cikkek mégis a reformáció egyik alapiratává lettek. 
Luther maga írta róluk: „Arra az esetre, ha előbb halnék meg, mint a zsinat összeül. . .  
azt akarom, hogy akik túlélnek és utánam jönnek, ezt az én tanúságtételemet és hitval
lásomat előterjeszthessék”.

Időszerű-e ma ,,Luther hitvallása "?
i.

Erre a kérdésre sokan adnak bizonytalankodó választ. Egyfelől arra hivatkoznak, 
hogy korunk az ökumenizmus, a keresztyén egységtörekvések kora. Ezért ökumenikus 
szempontból a békülékenyebb hangú Ágostai Hitvallásnak (1530) adják az elsőbbséget. 
Úgy látják, „Luther hitvallása” sokkal élesebb hangú és inkább a vitás, elválasztó kér-
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déseket vonultatja föl. (Tudvalévő, hogy az Ágostai Hitvallást még a „halkan lépő” 
Melanchthon fogalmazta meg, bár Luther teljes egyetértésével).

A másik kérdőjel, amelyet némelyek a Cikkek időszerűsége mellé tesznek, arra vo
natkozik: korunk az ökumenizmus mellett a keresztyén etikai felelősség kora; benne a 
világban való életfolytatásunk kérdései állnak előtérben. Luther hitvallása viszont első
sorban a megigazító hit, az egyház belső kérdéseivel foglalkozik.

Ezekre a kritikus megjegyzésekre azzal válaszolunk, hogy felidézzük a Cikkek mara
dandó és időszerű tartalmát, Luther „teológiai testamentumát”.

A biblikus-reformátori alapkérdés: Isten és az ember viszonya

A Schmalkaldeni Cikkek központi kérdése ugyanaz, mint a lutheri reformáció alap
kérdése: hogyan állhatok meg bűnös emberként a szent Isten ítéletében? A Cikkek vá
lasza ez: egyedül Isten kegyelméből, bűnbocsátó szeretete alapján -  egyedül Jézus 
Krisztus keresztáldozatáért -  egyedül a bűnbánó, bizodalmas hit által. „Ettől a tételtől 
nem térünk el, ebből semmit sem engedhetünk, még ha az ég és főid összeomlik is 
mindazzal együtt, ami nem maradandó” -  írja Luther a hitvallás második, fő részében.

Nem kevesebbet mond ki ezzel -  a keresztyénség egészére és minden korszakára ér
vényesen, mert a Szentírás alapján -  mint hogy emberi életünk végső alapja és hordo
zója nem valamilyen személytelen igazságrendszer vagy erkölcsi törvények, hanem 
mindenekelőtt egy személyes viszonyulás: a hit személyes viszonya a kegyelmes, meg
bocsátó Isten és a bűnbánó, magát teljesen Istenre bízó ember között. A megfeszített és 
feltámadt Krisztusba vetett hit hordozza egész emberi egzisztenciánkat, ez életünk bel
ső alapja.

Az egyház Krisztus fősége és vezetése alatt él

Luther a reformáció élethalálharca között három végzetes akadályt látott az evangé
lium útjában. Ez a meggyőződése világosan tükröződik a Cikkekben.

Az első akadálynak a pápaság történeti intézményét, az egyház pápai vezetését tart
ja. „A pápa nem isteni jogon vagy Isten igéje alapján feje az egész keresztyénségnek; 
mert ilyen csak egy van, a Jézus Krisztus” (II. rész, 4. cikk). A pápa fősége az igazi aka
dálya annak, hogy maga Krisztus vezesse az egyházat az igén és szentségeken keresztül 
-  ebben látja a Schmalkaldeni Cikkek a pápai primátus körüli sok évszázados vita vég
ső lényegét.

A másik akadály Luther szerint az a tanítás, hogy a miseáldozatban a pap végrehajtja 
Krisztus golgotái áldozatát; tehát ez a szertartás -  és nem egyedül Krisztus a hit által -  
szabadítja meg az embert bűneitől életében és halála után. Ezzel a tanítással függött 
össze az egyház egész intézményes hatalma abban az időben a hívők élete és halála fö
lött.

Végül -  ez ellen küzd a reformátor a Cikkek harmadik részében -  a harmadik aka
dály az a végzetesen téves felfogás, hogy Krisztus nem az igén és szentségeken keresztül, 
hanem a pápa közvetítésével vagy közvetlenül az emberi lelkiismereten át irányítja az 
egyházat. Nem -  vallja Luther -, Krisztus vezetésének és a Szentlélek munkálkodásá
nak az egyházban csak egyetlen útja van: az ige, a szentségek. „Szilárdan ragaszkodunk 
ahhoz, hogy Isten senkinek sem adja Lelkét vagy kegyelmét másképpen, csak a megelő
zően hirdetett igében vagy igével. így tudunk őrizkedni a rajongóktól, azoktól a lelkek-
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tői, akik azzal dicsekszenek, hogy ige nélkül vagy már az ige hirdetése előtt megkapják 
a Lelket” (III. rész, 8. cikk).

Ezen a módon a Schmalkaldeni Cikkek adják az egyház egyik leigazabb és legmé
lyebb meghatározását: „Az egyház: a szent hívők és azok a báránykák, akik hallgatják 
pásztoruk hangját. (Jn 10. 3f(III. rész, 12. cikk).

Az igazi keresztyén életfolytatás feltétele az új ember

Az egyházzal kapcsolatos kérdések mellett -  főleg a harmadik részben -  Luther hit
vallása azt a kérdést is részletesen megvitatja, mi az igazi, Isten akarata szerinti életfoly
tatás feltétele. Mai teológiai kifejezéssel: hogyan jutunk el az Istennek és embertársa
inknak szolgáló etikai, diakóniai életfolytatásra?

A reformátor válasza ez: ehhez az ember szívének, legbelső énjének alapvető és 
szüntelen megújulása, újjáteremtése kell Krisztusban, a Szentlélek által. Részletesen 
elemzi és leírja ezt a megújulást. Isten törvénye összetöri önző énünket, leleplezi bűne
inket, bűnbánatot kelt bennünk. Az evangélium pedig -  a hirdetett, írott, személyhez 
szóló igében, a keresztségben és az úrvacsorában -  bízó hitet támaszt bennünk: Isten 
iránti hálára és embertársaink iránti szeretetre, szolgálatra indít. „Az ilyen hitből, meg
újulásból és bűnbocsánatból következnek azután a jócselekedetek. . .  hamis és nem 
igazi a hit, ha nem fakadnak belőle jócselekedetek” (III. rész, 13. cikk). Ez a belső meg
újulás pedig nem egyszer vagy kétszer történik, hanem „a keresztyén ember haláláig 
tart” (III. rész, 3. cikk). Az új, etikai életfolytatás, a szolgáló élet alapja tehát a napon
kénti belső megtérés és megújulás.

♦

Bizonyos, hogy a mi korunk nem a középkori egyház és nem a pápai világuralom ko
ra, mint Luther idejében. Sok minden megváltozott azóta az egyházban és a világban. 
A vita lényege az egyházak ökumenikus párbeszédében azonban ma is ez: hogyan érvé
nyesül igazán Krisztus uralma, Isten igéjének igazsága és az igaz hit az egyházban? Az 
igazi ökumenizmus nem a lényeges, meglévő kérdések elkendőzését, hanem ezek őszin
te feltárását és szeretetben való megvitatását jelenti.

A Schmalkaldeni Cikkekben Luther a maga kora sokszor nyers, élesen polemikus stí
lusában veti fel ezeket a döntő kérdéseket. Sok részletkérdésben azóta megváltozott a 
helyzet. Ma az egyházak párbeszédének -  s ezért hálásak vagyunk -  más a stílusa is, 
mint a XVI. században. De azzal, hogy az egyház életének a középpontjába az igében 
és szentségekben jelenlévő Krisztust helyezte, hogy a keresztyén egzisztencia alapjává 
Isten és az ember személyes, hitbeli kapcsolatát tette és hogy a keresztyén erkölcsi élet, 
etikai magatartás forrásaként a belső megújulásra, a naponkénti bűnbánatra és megté
résre utal, Luther ma is a legidőszerűbb szolgálatot végzi korunk ökumenikus és etikai 
kérdéseiben.

Nagy Gyula
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Szabadságban és szolgálatban
A keresztyén ember szabadságáról

DÖNTŐ FORDULATOT hozott Luther számára az 1520. esztendő. X. Leó pápa 
1520. június 15-én kiadja Exsurge Domine kezdetű bulláját, amely őt átok alá veti arra 
az esetre, ha 60 nap alatt vissza nem vonja tévesnek ítélt tanait, és nem adja kétségtelen 
tanújelét „igaz engedelmességének”. Luther ezt a feltételt nem teljesíthette, így a felette 
kimondott átok érvénybe lépett, és első lépésként égetni kezdték könyveit. Luther 
mégis elfogadta barátainak tanácsát, hogy tegyen még egy utolsó kísérletet az egyház 
egységének megmentésére és a béke helyreállítására: íijon levelet magának a pápának, I 
és csatoljon hozzá egy iratot, amelyben minden vitát és személyes hangot mellőzve fejt
se ki reformátori tanításának alapjait. így jött létre 1520-ban „A német nemzet keresz
tény nemességéhez” és „Az egyház babiloni fogsága” című könyvei után harmadik re
formátori irata „A keresztyén ember szabadságáról” : terjedelemre a legkisebb, de tarta
lomra a leggazdagabb. Tartalmazza az evangéliumnak azt az értelmezését, amely I 
Luther reformátori alapélményéből következik, és amely reformátori működésének j 
mindvégig szilárd alapja marad.

KÉT ÉLESEN ELLENTMONDÓ TÉTELT állít Luther könyve élére: „1. A ke- I 
resztyén ember szabad úr minden felett és nem alattvalója senkinek. 2. A keresztyén ] 
ember készséges szolga mindenben, és alattvalója mindenkinek.” Luther mindenekelőtt I 
Pál apostoli alapelvére hivatkozik: „Én szabad vagyok minden tekintetben, és minden- j 
kinek szolgájává tettem magamat”. (lKor 9,19). A tételek ellenmondásosságát pedig | 
azzal magyarázza, hogy a keresztyén ember kettős természetű: „lelki” és „testi”. „Lel- j 
ki” természete jelenti a bibliai értelemben vett új embert, a belső embert, aki hite által I 
gondolkodásában és magatartásában egyedül Istentől függőnek tudja magát, azért „lel- j 
kileg” Független és szabad mindentől és mindenkitől. A keresztyén ember „testi” ter- I 
mészete pedig azt jelenti, hogy „testben”, a földön, emberek között él, és ezért lelki Füg- f 
getlenséggel, szeretetből szolgál embertársainak.

ELŐSZÖR tehát azt a kérdést veti fel Luther: hogyan jutunk el a hit szabadságára? I 
Válasza a jól ismert reformátori tétel: akármit teszünk, akármennyi jót cselekszünk, et- ] 
tői nem jutunk hitre, mert egyedül Isten ébreszt hitet önmaga iránt, mégpedig igéjével. I 
Igéje pedig kettős: törvény és evangélium. Ha a törvényből felismertük bűnösségünket I 
és jóra való képtelenségünket, akkor hangzik felénk Isten másik igéje, az evangélum: I 
„Higgy Krisztusban, akiben felajánlok neked minden kegyelmet, igazságot, békességet I 
és szabadságot: ha hiszel, mindez a tied, ha nem hiszel, nem a tied!” Isten így teremt 1 
igéjével hit által új kapcsolatot: közösséget, -  vagy ahogyan Luther mondja -  „boldog j 
csereviszont” Krisztus és a hivő között.

EBBEN A CSEREVISZONYBAN Krisztus a hivő embert szabaddá teszi és úrrá I 
minden felett. Szabaddá teszi a törvény és a cselekedetek kényszerétől, mert előlegezett j 
szeretettel ingyen fogadja őt kegyelmébe és ígér neki üdvösséget. Szabaddá teszi a bűn- I 
tői, mert magára vállalja annak terhét, és győzelemre segíti a bűnnel szemben. Ugyan- I 
akkor úrrá is teszi minden felett azzal, hogy részesíti a hivőt saját méltóságában: király- I 
ságában és papságában lPt 2,9 szerint: „Ti papi királyság és királyi papság vagytok.” I  
A hit által kapott királyság „lelki uraság”, és ez úgy értendő, „hogy a keresztyén ember I
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hite által lelkileg úrrá lesz minden felett, mert semmi sem árthat üdvösségének, sőt neki 
van alávetve és üdvösségét szolgálja minden, ahogyan Pál tanítja Róm 8,28-ban: az el- 
hivottaknak minden javukra szolgál, élet vagy halál, bűn vagy kegyesség j ó  vagy rossz, 
vagy bármi más.” A lelki papság még ennél is több: mert méltóvá tesz arra, hogy Isten 
elé lépjünk, és másokért könyörögjünk. Luther ezt ilyen merészen fogalmazza meg: 
„Ki mérheti fel a keresztyén ember méltóságát és fenségét? Királysága szerint hatalma 
van mindenen, papsága szerint hatalma van Istenen, mert Isten megteszi, amit kér, akar, 
ahogyan meg van írva a Zsoltárban: Isten megteszi azok akaratát, akik félik őt, és meg
hallgatja imádságukat. Erre a méltóságra pedig egyedül hit által jut el.” Lehetetlen ki 
nem hallani ebből a reformáció és a keresztyén hit győzelmes himnuszát: „Ha ő ve
lünk, ki ellenünk!”

A MÁSODIK RÉSZBEN Luther a hit szabadsága után a szeretetből folyó szolgálat
ról szól, és itt különös nyomatékkai beszél a cselekedetek szükségességéről, mert éppen 
ezen a ponton értették és értik őt félre, mintha a hit hangsúlyozásával etikátlanná vált 
volna teológiája. Luther szerint kétféle szempontból is szükség van a jócselekedetekre: 
szükségesek a hivő embernek önmaga számára, és szükségesek embertársai számára.

AZ EVANGÉLIKUS KÖZTUDATBÓL mintha kiesett volna az a szempont, hogy 
szükség van a jó cselekvésére magának a hivő embernek is. Luther szerint természete
sen nem Isten kegyelmének elnyerésére és saját üdvösségének megszerzése céljából, ha
nem önfegyelmezésre. Olyan egyszerű természetességgel kell a jót cselekednie, ahogyan 
a jó fa szükségszerűen és természetesen termi a jó gyümölcsöt. Ezért belső, hitbeli sza
badsága érdekében saját testét, önmagát kell szolgává tennie, „hogy engedelmeskedjék 
a belső embernek és a hitnek, hogy ne gátolja, és ne ellenkezzék, hanem összhangban 
legyen vele”.

NEM KEVÉSBÉ FONTOS a jó cselekvésének másik célja. A keresztyén ember nem 
önmagában és önmagáért, hanem emberek között él, és ezért minden jócselekedetével 
embertársai felé kell fordulnia. Isten Krisztusért hit által levette róla az üdvössége 
gondját, „ezért -  mondja Luther, -  minden cselekedete és egész élete szabaddá vált arra, 
hogy embertársának szabad szeretetből szolgáljon. És jóllehet ő már egészen szabad, 
mégis önként ismét szolgává kell tennie önmagát, hogy embertársának segítsen, vele 
úgy bánjon és cselekedjék, ahogyan Isten cselekedett ővele Krisztus által. „Luther eb
ben az összefüggésben íija le azt a sokszor idézett mondatát, hogy „embertársunk krisz
tusává kell lennünk” szeretet által, és idézi hozzá Pál apostol szavait arról, hogy Krisz
tus, bár egyenlő volt Istennel, mégis szolgává lett értünk (Fii 2,5-11).

FEJTEGETÉSEIT ÖSSZEFOGLALVA Luther így világítja meg irata elején kije
lentett két ellenmondó tételének belső egységét: „A keresztyén ember nem önmagának 
él, hanem Krisztusban és embertársában: Krisztusban hite által, embertársában szere- 
tete által. Hite által önmaga fölé emelkedik Istenhez, Istentől viszont önmaga alá száll a 
szeretet által, és mégis mindig megmarad Istenben és az isteni szeretetben.”

SAJÁT KORA FELTÖRŐ ÉS HALADÓ MOZGALMAINAK JELSZAVÁT vet
te fel Luther, amikor szabadságról beszélt. Viszont ezt bibliai mélységgel értelmezte, 
amikor kifejtette, hogy az evangéliumi szabadság lényege a szolgálatra jött Úr követése. 
Biblikussága modernné is tette. Kimondatlanul is világossá válhatott, hogy amikor tár
sadalmunkban és világunkban a szolgálat teológiájával tájékozódtunk, akkor sokat ta
nultunk Luthertől, és még sokat tanulhatunk tőle.

Prőhle Károly
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Miért csak kettő?
Az egyház babiloni fogságáról

E kissé különös cím azt a kérdést firtatja: miért tanít egyházunk csak két szentségről: I
a keresztségről és úrvacsoráról s él csak ezekkel. Ott áll templomainkban a keresztelő
kő, -  vagy -  kút s megterítjük az Úr asztalát. Nincsen szó azonban más, egyéb szentsé
gekről, többről, mint csak erről a kettőről. Vajon nem megszegényedés ez, más egyhá- I 
zak gazdagságához képest? Erre a kérdésre -  persze, ha egyáltalában felvetjük ezt a kér
dést -  kaphatunk feleletet Luther Márton egyik korai iratából. Címe: „Az egyház babi
loni fogságáról”. 1520-ban, tehát reformátori munkásságának kezdetén írta ezt az ira- 1 
tot, latin nyelven, mert a vele vitázó hittudósokhoz kívánt elsősorban szólani. Egyik 
legsúlyosabb hitigazságokat görgető, veretes s tekintélyes terjedelmű irata ez reformáto
runknak.

Cime arra utal, hogy Luther az egyház helyzetét, a pápaság uralma alatt, Izrael népé
nek egykori babiloni fogságához hasonlítja. Ahogyan annak idején, úgy most is -  vallja 1 
Luther -  idegen uralom alatt, szabadságától megfosztva sínylődik Isten népe. S ez ki
váltképpen a középkori római egyháznak a szentségekről való tanításában s ennek gya
korlatában nyilvánul meg. Ezt veszi ebben az iratában iollhegyre Luther. Ismerjük hát 9 
meg először az irat tartalmát s Luther eredeti szándékát. Azután vonjuk le mindebből a 
nekünk, mára szóló tanulságot.

Luther mindenekelőtt sorra veszi azt a hét egyházi szertartást, amelyeket a korabeli I  
egyház szentségnek nyilvánított: Az úrvacsorát, a keresztséget, a bűnbánatot, a bérmá
lást, a házasságot, a papszentelést s az utolsó kenetet. Az utóbbi ötről kimutatja, hogy 
ezek nem szentségek, csak egyházi szokások. Az első kettő az igazi szentség. Ezek is 
csonkulást és torzulást szenvedtek azonban. Ezért újra értelmezi őket az evangélium 
alapján. Mert három fontos kelléke van a szentségnek: az isteni rendelés, krisztusi ala- H 
pítás, hogy legyen látható jele s hogy az üdvösség ígéretét nyújtsa a vele élőknek. S * 
mindebben mindig az a döntő: mit cselekszik ezekben Isten a mi javunkra, örök üdvös
ségünkre! Visszaélés, ha az ember, a kegyes ember, az egyház ezeket a maga kezébe R 
akaija venni s velük rendelkezni, azokat a maga érdemszerzésére eszközökül felhasz
nálni. Ezzel az evangélium szabadságából ismét visszaesik a törvény fogságába, mert 
megköti a lelkiismereteket. Egyúttal a klérus, a papi rend a maga uralma érdekében is ft 
felhasználta ezt a gyakorlatot. Éles határvonalat vont a magasabbrendű papság, a klérus 
és az egyszerű hívők, a laikusok között. Előbbiek dolga a parancsolás, utóbbiaké az 
engedelmesség.

A keresztségről szólva Luther hálaadással megállapítja, hogy ez igazi szentség és em
beri rendelkezésektől csorbítatlanul megmaradt az egyházban. Mégis figyelmeztet arra, 
hogy megvetjük e szentséget, ha üdvösségünk dolgában nem egyedül ebbe fogózko- 
dunk, hanem mellette -  mikor a bűnök viharában hajótörést szenvedünk -  egyéb 
„mentődeszkákat” is keresünk! Hiszen a keresztség elégséges erőforrás az egész életen 
át tartó megtérésre, megújulásra. Ezt azonban hittel meg is kell ragadnunk. „Nem a ke
resztség tesz ugyanis igazzá Isten előtt, hanem a hit, ha megragadja Istennek a kereszt- 
ségben adott ígéretét!” Nem varázseszköz a szentség, amely mintegy önmagától hat,
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hirdeti Luther. Ezért egész életünkben gyakorolnunk kell azt, amit a keresztség jelent: 
meghalás a bűnnek és új életre kelés Isten számára. Ugyanakkor a szentség fő feladata, 
hogy hitünkben megerősítsen, mindig újra felemeljen.

Az Úrvacsora szentségénél már súlyos visszaéléseket panaszol fel Luther. Az első, 
hogy a laikusoktól megvonják a kelyhet s csak a kenyeret adják. Pedig Urunk a teljes 
szentséget egész egyházának adta! Nem a papoké hát az, hanem minden hívőké. ,,Ha a 
kelyhet maguknak tartják fenn, akkor akár a kenyeret is” !

A második visszaélés az átváltoztatás tana. Vagyis az a tanítás, amely szerint az úrva
csorában a kenyér és bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé. E tanítással érthetővé 
akarják tenni a csodát, azt: hogyan, miként van jelen e szentségben élő Urunk? S ezzel 
ez értelem fogságába vetik a lelkeket.

A harmadik visszaélés az, hogy Krisztus ajándékából -  kenyérben és borban teljes 
önmagát adja egyházának -  az ember által Istennek felajánlott áldozatot csinálnak. S 
igy érdemszerző cselekedetet, ahelyett, hogy a hit kinyújtott üres kezével boldog hálá
val elfogadnák Krisztus ajándékát.

A Bűnbánat szentségét Luther itt még hajlandó harmadikként elfogadni, bár ez irat 
végén ezt megkérdőjelezi és később teljesen el is veti. Itt a gyónás-feloldozásról van tu
lajdonképpen szó. Luther kifogásolja, hogy az ebben nyújtott ajándékot -  a bűnbocsá
nat bizonyosságát -  ismét csak a papi hatalom gyakorlása érdekében használják fel. 
„Pedig Krisztus nem uralkodásra hívott minket egyházába, hanem szolgálatra!”

A továbbiakban szól reformátorunk a többi négy úgynevezett szentségről s kimutatja, 
hogy egyik sem tekinthető annak, mert hiányzik náluk a szentség három fontos kelléké
nek valamelyike.

így a bérmálás eredete ugyan a bibliai kézrátétel gyakorlata, azonban ezt Krisztus 
nem rendelte el s nem is fűződik hozzá az üdvösség ígérete.

Méginkább így van ez a házasságnál. Ez Isten alapítása ugyan, azonban nemcsak a 
hívők számára, hanem minden embernek javára és földi boldogságára. Üdvösségszerző 
célzata tehát nincsen.

A papszentelést „Krisztus egyháza nem ismeri el szentségnek, ez csak a pápás egyház 
találmánya”. Legjobb esetben emberi szokás. Helytelen az a célzata, hogy élesen elvá
lassza a papságot a hívők seregétől. Hiszen a keresztség által mindnyájan igazi papok 
vagyunk, -  s itt Luther hivatkozik 1. Péter 2,9-re. Ennek alapján fejtette ki később a 
minden hívők egyetemes papságáról szóló tanítását, amelynek ma nagy időszerűsége 
van.

Végül az Utolsó kenet sem szentség. Luther rámutat, hogy itt Jakab levele egyik he
lyének (5,14-15) félreértéséről van szó. Mert Jakab apostol a betegek megkenését és az 
értük való imádkozást meggyógyulásuk érdekében ajánlja. A pápás egyházban ez a hal
doklók utolsó útravalójává lett. Nem Krisztus rendelte azonban, tehát nem szentség.

*

Mi volt Luther szándéka iratával a maga korában? „Azoknak a keresztyéneknek 
szánta, akik szeretnék az írást jobban érteni és a szentségekkel helyesen akarnak élni”. 
Luther a szentségekben Isten kegyelmes cselekvésére irányítja figyelmünket. Reformá- 
tori alapelve itt is érvényesül: egyedül Isten kegyelméből üdvözülünk, ha azt hittel elfo-
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gadjuk. Ezzel felszabadítja a meggyötrött lelkiismereteket a papi, egyházi hatalom el
nyomásából s megtanít az igazi szentségekkel való helyes élésre.

Ma ezen van a hangsúly. Élünk-e hálaadással és megbecsüléssel két igazi szentsé
günkkel? A keresztséggel, az úrvacsorával? Mert csak ez a kettő van s ezekben vehetjük 
Isten hozzánk való üdvözítő hajlandóságának jeleit, sőt magát az üdvösséget.

A német nemzet keresztyén nemességéhez
Napjaink történetírása szakított a régebbi hagyományokkal és az újkor kezdetét nem 

a reformációtól (1517), hanem az angol polgári forradalom győzelmétől (1640-41) da
tálja. S teszi ezt -  többek között -  azzal az indoklással, hogy a reformáció és az azt kö
vető időszak, a jellegénél fogva, még a középkorhoz tartozik és csak mintegy százhúsz 
évvel később alakultak ki azok a körülmények, amelyek az újkorra jellemzőek.

Ám fogadjuk is el ezt a korszakhatárolást, a teljes igazsághoz tartozik az, hogy Luther 
1520 augusztusában egy olyan iratát, „A német nemzet keresztyén nemességéhez a ke- 
resztyénség állapotának megigazítása ügyében” címűt, adja ki, amelyben messze nem 
„középkori”, hanem sokkal inkább egészen „újkori” követelésekkel, javaslatokkal áll 
elő. Olyanokkal, amelyek messze túllépik a teológia, az egyház határait -  s benne is van 
a címében hogy eljussanak az egész németség életének, a társadalom megújítása szor
galmazásáig, illetve szándékáig. (Az irat sikerére jellemző az, hogy eredetileg négyezer 
példányban jelent meg s ez az akkor hallatlanul nagy példányszámú könyv pillanatok 
alatt elfogyott s többször is újra kellett nyomtatni.)

Mielőtt azonban bármit is mondanánk, előbb írjunk le egy-két jellemző és magyará
zó dolgot erről a valóban alapvető reformátori műről.

1. Luther 1520-ra leszámolt azzal a gondolattal, hogy az egyházat teológiailag- 
szervezetileg meg lehet úgy változtatni az adott körülmények között, hogy az megfelel
jen rendeltetésének, krisztusi hivatásának. Leszámolt ezzel, mert látta és a saját szemé
lyes sorsán is megtapasztalta azt, hogy a Róma által irányított egyház olyan mindent át
fogó hatalom, amelyet csak akkor lehet megújítani, ha ezt a feladatot az egész „német 
nemzet” vállalja magára.

2. Leszámolt eddigi reménységeivel, mert a korabeli egyház ezt a roppant -  az egész 
társadalmat és az egész emberi életet átfogó -  hatalmát a pápán, a püspökökön és a pa
pokon (a „kiváltságos renden”) keresztül gyakorolta úgy, hogy kiskorúságban tartotta 
az egyházat, a világot és az embert.

3. Leszámolt az illúzióival, mert ez az egyházi hatalom ekkor -  sokféle címmel, érv
vel és ürüggyel -  kifosztotta a híveit, a nemzet nemeseit, polgárait, kézműveseit, pa
rasztjait és így romlására lett azoknak, akiknek szolgálatára küldetett.

Ebben a helyzetben mondja Luther: „kötelességünk mindent elkövetni, hogy a ke-

Groó Gyula.

A keresztyének papi szolgálata
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resztyénség nyomorának, pusztításának útját álljuk. -  A török ellen akarunk síkra száll
ni? -  nem úgy, először is itt lássunk dolgunkhoz, mert itt állunk a legrosszabbul.”

„Lássunk dolgunkhoz!” -  és ezt Luther ez alkalommal úgy teszi, hogy 27 pontban 
terjeszti elő változtatási javaslatait. -  E pontok java része -  a már említett 
módon -  arról szól, hogy minden tekintetben, minden területen meg kell szabadulni a 
„római egyház” gyámságától, akár a lelki, akár a világi hatalomról, akár az anyagi dol
gokról lett légyen is szó, de találunk közöttük olyan követeléseket is, amelyek a magas 
kamat, az erkölcsi közállapotok és az egyetemi oktatás szükséges reformjai tárgyában 
írattak meg.

Nehéz olvasmány ez az irat, s nem csak Luther mindent egyszerre elmondani kívánó 
stílusa miatt, hanem azért is, mert a reformátor szavai ma már gyakran idejétmúltak
nak tűnnek. Azoknak, mert követelései a mi körülményeink között, a mi egyházunk
ban, a mi társadalmunkban már jórészt megvalósultak. Nekünk ezért nincs is bajunk -  
a régi értelemben -  az egyházunkkal, a társadalmunkkal, de van mit felelnünk Luther 
ezen iratának „kihívásaira” :

1. Isten -  a Jézus Krisztusban -  az egyházat nem uralkodásra, hanem szolgálatra hív
ta és hívja ma is el: ezt az egyedül biblikus magatartást, életformát fejezi ki diakóniai 
teológiánk, egyházunk egész élete -  benne -, híveink életvitele. -  Szolgálatra hivattunk 
el, hogy betöltsük krisztusi megbízatásunkat az egyházban, a társadalomban és ez egész 
világban.

2. Isten a „világi rendet”, a társadalmat azért hozta létre, hogy az a saját törvényei 
szerint kormányozzon; hogy megtartsa a jókat, büntesse a gonoszokat; hogy javára le
gyen mindenkinek, akinek maga is szolgálni tartozik. -  Ez a világ „nagykorú” akkor, 
ha feladatát jól látja el és nincs szüksége valamiféle „egyházi gyámkodásra”, de szüksé
ge van minden jóakaratú ember -  köztük és nem is utolsósorban -, a keresztyének hat
hatós segítségére. (S ez is a diakóniai teológiánk „felelete” Luther kihívására.)

3. A keresztyén ember akkor, amikor dolgozik, amikor hivatását ellátja, papi szolgá
latot végez, Istent „tiszteli” meg és ezért istentiszteletet „tart”. Papi szolgálatot, isten
tiszteletet végez -  az eredeti bibliai értelemben -: végzi a békéltetés (a lelki béke, a vi
lágbékéje, a társadalmi béke és igazságosság) szolgálatát, és végzi azt a szolgálatot is, 
amely Krisztushoz kötött hitéből fakad: a mások javára, az egész teremtett világ jó 
előbbrehaladására.

Hogy megtesszük-e, hogy így tesszük-e meg, ez Luther idézett iratának a legalapve
tőbb kérdése -  hozzánk és ma.

Vámos József
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„Sem a Miatyánkot, 
sem a Hiszekegyet 

nem tudják”
A Kis Káté és a Nagy Káté

Gyülekezeti lelkészeink sokszor szoktak panaszkodni, hogy a konfirmációi oktatásra 
jelentkező gyermekek manapság sokszor hitünk legegyszerűbb elemeivel sincsenek tisz
tában, a Miatyánkot, vagy a Hiszekegyet sem tudják. Valóban, a konfirmációi oktatást 
manapság a legtöbb helyen a legelején kell kezdeni. Mindez azonban nem olyan rend
kívüli helyzet, amely az egyház története folyamán még soha nem fordult elő. Hiszen 
igaza van a szólásmondásnak: Semmi új sincs a nap alatt!

Amikor a reformáció kezdeti viharai csillapulni kezdtek, reformátorunk, Luther Már
ton több időt tudott fordítani a gyülekezetekre. Sorra kezdte látogatni a gyülekezeteket. 
Ezeken az egyházlátogatásokon nem csak igehirdetéseket tartott, hanem beszélgetése
ket folytatott a gyülekezet egyszerű tagjaival is. Ezeknek a beszélgetéseknek a során 
megdöbbenve vette észre, hogy a gyülekezetek tagjai milyen keveset tudnak hitünk dol
gairól. Az 1529-ben megjelent Kis Káté előszavában ezekről a tapasztalatairól így vall: 
„Mennyi nyomorúságot tapasztaltam egyházlátogatásaim során! Az egyszerű ember, 
különösen faluhelyen semmit sem tud a keresztyén tanításból, és sajnos sok lelkész is 
nagyon készületlen és alkalmatlan a tanításra. És ezeket hívják keresztyéneknek, ezek 
vannak megkeresztelve és élnek a szentségekkel, pedig sem a Miatyánkot, sem a Hi
szekegyet, sem a Tízparancsolatot nem tudják!” Mit tett nagy reformátorunk ennek a 
nyomorúságnak az enyhítésére és mit kell nekünk ma tennünk, hogy gyermekeink és 
híveink jobban ismerjék a hitünkkel kapcsolatos dolgokat?

Luther mindenek előtt elhatározta, hogy egy kis könyvecskében röviden összefoglalja 
hitünk tanítását. így született meg 1529-ben a Kis Káté, amely először plakát formá
ban, de még ugyanebben az évben könyvalakban is megjelent. Luther öt részben foglal
ta össze a keresztyén tanítást. Az első rész a Tízparancsolat, amely összefoglalja Isten 
akaratát és megmutatja, hogyan kell élnünk. A második rész, az Apostoli Hitvallás, 
amely megmutatja, hogyan kell igazán hinnünk. A harmadik rész a Miatyánk megmu
tatja, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A negyedik és az ötödik rész, a keresztség és 
az úrvacsora szentsége pedig azt mutatja meg, hogyan kell Istenben minden kételkedés 
nélkül igazán bíznunk. Mindezekhez a részekhez Luther rövid magyarázatokat is írt, 
amelyek rámutatnak, hogyan kell helyesen értelmezni ezeket a tanításokat. Az öt fő
részhez függelékként hozzáfűzte Luther a gyónásról szóló tanítást, a szentírási igék házi 
gyűjteményét és az esketési könyvecskét.

Tudjuk, hogy nem elég a jó könyv, meg is kell tanítani, illetve meg is kell tanulni azt. 
Luther úgy látta, hogy a lelkészek és a szülők közös feladata a káté megtanítása. A Kis 
Káté mind az öt részének elején ezt a felhívást olvashatjuk: „A családfő ilyen egyszerű
en tanítsa házanépét!” Az előszóban pedig ezt írja Luther: „Istenre kérlek mindnyája
tokat, akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők vagytok, töltsétek be hivatástokat, segít
setek nekünk a népet, elsősorban az ifjúságot megtanítani a kátéra.” A Nagy Káté elő-
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szavában pedig így inti a szülőket: „Köteles azért minden családfő hetenként legalább 
egyszer gyermekeit és házanépét sorra kikérdezni, hogy mit tudnak, vagy tanulnak a 
kátéból, s ha nem tudják, köteles komolyan rászorítani őket.” így a szülők is kénytele
nek megtanulni hitünk dolgait. S hogy a lelkészek és a szülők meg is tudják magyarázni 
a gyermekeknek a káté tételeit, mint egy kézikönyvként megírta Luther a Nagy Kátét. 
A Nagy Káté a Kis Kátévei szinte egyidőben, szintén 1529-ben jelent meg.

Ez a Luther által képviselt pedagógiai elv, hogy az egyház és a család közösen neveli 
a gyermekeket a hitben, hosszú századokon át volt szokásban evangélikus egyházunk
ban. Még az én gyermekkoromban is úgy jöttek a gyermekek az elemi iskola első osztá
lyába, hogy már tudták a Miatyánkot, a Hiszekegyet, sőt legtöbbször a Tízparancsola
tot is. A továbbiakban is szüléink nyomon kísérték és otthon kikérdezték, mit tanulunk 
a hit dolgaiból az iskolában. Akkor elképzelhetetlen volt, hogy a konfirmációi oktatást 
a hitnek ezekkel az alapelemeivel kelljen kezdeni.

Azóta megváltozott a helyzet. Az iskolai hitoktatás ma már nem kötelező. A legtöbb 
gyülekezetben a gyermekeket az egyház csak a gyermekbibliakörön, vagy a gyermekis
tentiszteleten éri el. A legtöbb szülő azonban nem tartja fontosnak, hogy gyermeke eze
ken az alkalmakon részt vegyen. Az pedig ma már a legritkább családban fordul elő, 
hogy a szülők otthon a hit dolgaira tanítják gyermekeiket.

Pedig csak ezen a régi hagyományos úton remélhető változás. A Kis Káté és a Nagy 
Káté ma is rendelkezésre áll minden szülőnek. Emellett a „Hitünk -  életünk” című jól 
megszerkesztett szórvány-hittankönyv is nagyon használható. A Tízparancsolat mai ér
telmezéséhez nagy segítséget nyújt „Az ember védelmében” című kiadványunk. Gyer
mekeink nevelésében és tanításában igen áldásosán lehet használni az Evangélikus Élet 
Gyermek és Ifjúsági rovatának cikkeit is. Eszközökben tehát nincs hiány. Csak a ha
gyományos lutheri lelkületet kell újra felelevenítenünk, hogy a szülők gyermekeikkel 
együtt foglalkozzanak rendszeresen Isten dolgaival. Ha ez megvalósul, ennek nem csak 
az lesz a gyümölcse, hogy a szülők is mélyülnek gyermekeikkel együtt a hitben és az is
meretben, hanem a családi közösség is mélyül hitvestársak, szülők és gyermekek kö
zött.

„Lehetetlen, hogy ne cselekedje
a jót”

Az evangélikus keresztyéneknek is kell jót tenni? Nem hit által igazulunk meg csele
kedetek nélkül? A reformáció nem a törvény serkentő, hajszoló korbácsától szabadított 
meg minket? A törvénytől, amelyik mindig azt hirdette: ezt meg kell tenned!?

Nem azért cselekesszük a jót, mert így akarunk kedvesek lenni Istennek, hanem 
azért, mert Isten Szentlelke úgy formált minket, hogy nem maradhatunk tétlenek ott,
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ahol munkánkkal az Isten által teremtett világ védelmét szolgáljuk. Ahol a családban és 
társadalomban könnyet törölhetünk és örömöt ajándékozhatunk. Ahol felebarátaink és 
embertársaink jobb létét, életét és jövőjét munkálhatjuk. Senki nem lehet kedves Isten 
előtt, mert jót cselekszik, hanem azért cselekszik jót, mert Isten kegyelmes szeretete újjá 
teremtette.” A keresztyéneknek jóvá kell lenni, hogy mások számára a jó cselekvőivé 
lehessenek.” (Luther M.)

A jócselekedet a hit gyümölcse
„A hit minden jócselekedet kezdete” -  vallja Luther. Csak ott beszélhetünk jócsele

kedetekről, ahol Isten Lelkének munkája nyomán hit keletkezik. „A hit nem könnyű, 
hanem igen nehéz és drága művészet, amit százezer évig is tanulhatnánk, ha olyan soká 
élnénk.” (Luther M.) Minden csoda, ami ebben a világban történt, történik és történni 
fog, a hit csodája.

„Az első, legnagyobb és legnemesebb jócselekedet a Krisztusban való hit. A keresz
tyének hitéből fakad minden tett, amely az embertárs javát munkálja.” (Luther M.) A 
hit bizodalom Isten és embertárs iránt. Az Istenre hagyatkozó ember tudja, hogy min
dent Istentől kapott. Ezért szellemi és anyagi javait nem őrizgeti, nem rejti el és nem ta
kargatja, hanem szerettei, embertársai szolgálatába állítja. A bizalom mindig remény
séggel van tele és minden reménytelenségben a reménységet munkálja.

„Mivel a hit világosság, amelyben Isten arca ragyog fel nekünk, ez a hit mutat meg 
minden jó cselekedetet.” (Luther M.)

Isten arcán a teremtett világért, az emberért érzett felelősség, szeretet, aggódás, gon
doskodás, irgalmasság, a gyermekét hazaváró atyai jóság ragyog. A hitnek munkás sze
retetté kell transzformálódni ott, ahol emberek szeme könnyes, ahol arcokra kiül a 
szenvedés, s a nyomor eltorzít arcokat. Ha a keresztyéneket nem határozza meg a vilá
got átfogó, s minden ember javát munkáló szeretet, akkor nem csodálkozhatunk, ha 
kétkedve kérdezik: Isten valóban a szeretet Istene? Isten minden ember javát munkál
ja? Akkor a keresztyének miért csak a maguk hasznát keresik a munkahelyen, a társa
dalomban és a világban?

„A hitből mindig jó tettek fakadnak, de a jótettekből soha nem születik hit” -  vallja 
a Reformátor. A jócselekedetek nem tesznek jóvá, de a hitből jó szív, segítő szeretet, fe
lelősség, irgalmasság és Isten iránti bizalom támad. „Senki nem olyan jó, hogy ne lehet
ne jobbá, senki nem olyan gonosz, hogy ne lehetne gonoszabb, -  addig, amíg az élet út
ján járunk, formálódunk.” (Luther M.) Formálódunk, hogy kiformálódjék rajtunk a 
Krisztus.

Azért fakadnak a hitből jócselekedetek, mert a hit az Isten komolyan vételét jelenti.
Istennek számot kell adni egyszer minden szavunkról, tetteinkről. Ha ezt mindig sze

münk előtt tartanánk, akkor sokszor nem mondanánk ki bántó szavakat, amelyek meg
sebeznek, bántanak, fájdalmat okoznak.

Istennek komolyan vétele mindig az embertárs, a felebarát, a testvér komolyanvételét 
is jelenti. Mindig komolyan vettük a mellettünk élő felebarátot? Elnéztük a keresztyén 
Európában, hogy gyermekek százezreit öljék meg a nácik gázkamráiban. A huszadik 
század végén nem tudtuk megakadályozni a háborúkat, s aggódó félelemmel gondolunk 
egy végpusztulást jelentő atomháborúra. „Istennek nincs szüksége javainkra, s amit 
embertársainkkal teszünk, azt úgy tekinti Isten, mintha vele cselekednénk”. (Luther 
M.) A dühünkben elcsattant pofon Istent is éri. A megátkozott felebarátban 
Istenre szórtuk az átkot. Az elfelejtett és magára hagyott gyermekben és édesanyában 
az elhagyott, fájdalmat hordozó Krisztus tekint ránk. A keresztyéneknek egy életféle-
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lemben, csalódások között élő, atomhaláltól remegő világban a sugárzó örömről, a 
munkás szeretetről kell tanúskodni. Kell, hogy olyan életük legyen, amely másoknak 
jó. Ebből a munkás szeretetből valamit meg kell érezni a barátnak és az ellenségnek. 
Örömmel beszél Luther arról: „Jézusban annyira meggazdagodtam, hogy soha senki
nek nem tudnék rosszakarója lenni.” Az örvendező ember szívesen örvendeztet meg 
másokat is.

Isten Jézus Krisztusban mutatta meg, hogy milyen jócselekedetet vár tőlünk.
Miközben Isten Jézusban emberré lett, lehetővé tette, hogy az ember valóban ember

ré, felebaráttá, testvérré legyen. Az emberi élet nagysága és értéke éppen abban van, 
hogy az Isten teremtménye. Ezért nem rabolhatjuk meg embertásaink emberi méltósá
gát. Nem taszíthatjuk őket állati sorba. Isten kegyelmes szeretete által az ember, -  min
den ember, -  Isten embere. Jézus Krisztus által megváltott gyermeke. „A legnagyobb 
tévedés a hitet és a jócselekedetet más cselekedetek és erények mellé tenni. A hitet és a 
hitből fakadó tetteket minden más fölé kell emelni.” (Luther M.)

A hit állandóan elevenné tesz. Nem marad tétlen. Jézus szerte járt, könyörült azo
kon, akiknek kiáltása a nyomorúságból jutott el hozzá. Örült az örvendezőkkel, s min
den ember földi és mennyei javát munkálta.

Aki Istenben hisz, az tudja, hogy a felebarátnak tett kicsi vagy nagy szolgálat, kedves 
Isten előtt.

Nagy István

A „reformáció” ürügyén
írás a mennyei próféták ellen

A mennyei prófétákat leginkább az különbözteti meg a földiektől, hogy Isten kijelen
tett szavát, az igét nem sokba veszik, önkényesen magyarázzák és alávetik a „belső 
hangnak”, melyet a Szentlélek felülről jövő hangjával azonosítanak. Gőgös, türelmet
len, zaklatott lelkű rajongók a képviselői, akik minden korban előbukkannak. Meg
gyűlt velük a baja Luthernak is. Éppen a parasztháborúról oly nevezetes 1525-ös esz
tendőben jelentetett meg egy viszonylag teijedelmesebb könyvet hajdani tanártársa: 
Karlstadt András és felizgatott orlamündei, zwickaui hívei ellenében „írás 
a mennyei próféták ellen a képekről és szentségekről” címmel.

Karlstadt és társai korábban már Wittenbergben is komoly zavarokat okoztak azzal, 
hogy az istentiszteleti életet radikális módon megváltoztatni akarván nekirontottak a 
templomoknak és rombolni kezdtek „reformálás” ürügyén. Karlstadt később Orla- 
mündében tűnt fel; 1523 decemberében egy iratot bocsátott ki Luthert és művét ócsá
rolva, majd kidobáltatta a képeket, sőt az oltárt is a templomból, megszüntette a gyer- 
mekkeresztelést, a misét és egyik újabb iratában megtámadta még az úrvacsora szentsé
gét is. Bölcs Frigyes szász választófejedelem 1524-ben -  válaszul -  kitétette hivatalából. 
Luther pedig, aki Münzer Tamás és lázongó zwickaui hívei lecsendesítése érdekében 
Thüringiába utazott, Jénában találkozott Karlstadttal is. Az ellentéteket azonban nem 
sikerült feloldani. A fejedelem száműzte Karlstadtot, aki csak Luther közbenjárására
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térhetett újra vissza, de mivel megváltozni nem tudott, -  nem is akart, -  ezért most már 
véglegesen távoznia kellett. Baselban halt meg 1541-ben.

Luther, mint más vitairataiban is, úgy itt is szenvedélyesen szól, de egészében véve 
feltűnően mértéktartó az álláspontja kifejtésekor. „Új vihar van kitörőben,” -  állapítja 
meg írása elején. „Karlstadt András doktor elpártolt tőlünk és ellenséggé lett. Azt for
gatja eszében, hogy amit erőszakkal eddig nem pusztíthatott el, azt az írás ravasz ma
gyarázatával megrontsa.” Az emberi dicsőségvágyban látja Luther a romlás és rontás 
legfőbb okát; abban, hogy bármilyen „lelkinek”, vagy „mennyből valónak” hirdesse
nek is valamit, az végső soron a saját önkényes gondolatuk. Ennek kétségtelenül a leg
látványosabb példája az oltárok erőszakos eltávolítása a templomokból és a képek ellen 
forduló pusztító düh. Bizonyos, hogy ezek a tettek -  melyek máshol is (pl. Svájcban saj
nos egészen szervezetten, vagy Brassóban és néhány más városunkban is, bár csak át
menetileg) előfordultak -  tették lehetővé, hogy az utókor a reformáció kultúra- és mű- 
vészetellenességéről beszéljen. Ebben az ítéletében azonban nem igazságos és nem kö
rültekintő.

Luther, könyvének mintegy kétharmad részében foglalkozik az úrvacsorával. Nyil
vánvaló, hogy számára ennek az ügynek a tisztázása az elsőrendű. Lényegét általánosan 
ismerik: ugyanaz a főgondolat szólal meg benne, mint amely pár évvel később, az 
1529-es Marburgi Kollokvium alkalmával is előkerült. Az írás, Jézus szava egyszerű és 
világos; „mélyebben átgondolni” szükségtelen, sőt veszélyes. Az „ez az én testem és ez 
az én vérem” egyszerűen azt jelenti, hogy Jézus belealázza magát e földi jegyekbe a 
szentség akarata szerinti kiosztása alkalmain, s nem azt, hogy Jelképezi” csupán a je
lenlétét.

Nem szokott azonban hangsúly kerülni a mű másik lényeges részére; arra, melyben 
Luther a képrombolásról írt. Élesen -  és összefüggéséből kiragadottan, félreérthetően is 
-  mondja: „a képtiszteletet úgy támadtam meg, hogy Isten igéje által kiragadtam azt a 
szívekből, megmutatván annak hiábavaló és értéktelen voltát, még mielőtt Karlstadt 
doktor a léprombolásról álmodott volna. Mert ha az a szívekből kiirtatik, akkor semmi 
kárt nem tesz a szemek előtt. Ámde Karlstadt doktor fordítva cselekedett: a szemek 
elől ragadta el azt (amikor t.i. kidobatta és összetörette az oltárokat és képeket), a szí
vekben viszont benthagyta”.

Már ez a néhány idézett mondat is jól megmutatja: Luther számára miben áll a lé
nyeg. Először is: a képek nem rosszak önmagukban. A bálványimádás veszélyét hordo
zó képtisztelet a veszélyes és kiküszöbölendő. Másodszor: nyilvánvaló ebből, hogy nem 
a képeket kell rombolni, hanem azzal a naiv -  és pogányos -  felfogással kell szembe
szállni az evangélium erejével, hogy a képtisztelet, illetve annak hiánya hozhat jót, vagy 
rosszat a keresztyén embernek. Azt kell látnunk -  hirdeti Luther ismételten is, -  hogy 
csak a megfeszített és feltámadott Jézus segít az emberén.
'  Tulajdonképpen nagy dolog lenne az is, ha Luther a képtisztelet, vagy ahogyan ő újra 
és újra mondja: a képimádat, a bálványimádás elleni küzdelmében csak annyiban hatá
rolná el magát a túlzó tisztogatóktól, hogy helyteleniti a barbár pusztítást. Ő azonban 
messze tovább megy ennél. Nemcsak azt mondja ugyanis, hogy a képek „megtűrhe- 
tők”, ha nem imádat tárgyai, bár egyébként haszontalanok a szemében! Nem. Egyene
sen azt mondja, hogy a képek jók és szükségesek! Hivatkozik az akkor már közkézen 
forgó Német Bibliájára, melyben egy csomó kép van, s melyet ezek a rajongók is hasz
nálnak. Nem minden irónia nélkül mondja: „kéijük őket (Karlstadtékat), engedjék meg 
kegyesen nekünk is, amit ők cselekszenek, hogy ilyen képeket mi is festhessünk falakra
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emlékeztetőül, a jobb megértés kedvéért, hisz azok a falakon épp olyan kevéssé árta
nak, mint a könyvekben;. . .  igen, adná Isten, hogy rábeszélhetném az urakat és a gaz
dagokat arra, hogy az egész Bibliát kívül és belül mindenkinek szeme elé odafestenék a 
házakra; ez keresztyéni cselekedet volna.”

És az is, hogy ha a szentségekért és Igéért -  az illusztrációkkal együtt -  adunk hálát 
Istennek és józan használattal becsüljük meg őket.

Ha ma olvassuk Luther műveit, akkor is meglepődünk azok frisseségén és aktualitá
sán. Számára egészen természetes volt, hogy irataiban, prédikációiban olyan kérdéseket 
tárgyalt, amelyek korának embereit foglalkoztatták, és így nemcsak „lelki”, hanem „vi
lági” ügyekben is véleményt nyilvánított. Konkrét esetekhez éppenúgy hozzászólt, 
mint általános társadalmi, gazdasági problémákhoz. A bűnei miatt gyötrődő, az utolsó 
ítélettől rettegő embert a bűnbocsánat evangéliumával vigasztalta, ugyanakkor nagyon 
határozottan, praktikusan, sőt, ma azt kell mondanunk, forradalmi módon szólt hozzá 
közéleti kérdésekhez.

Ez utóbbi tekintetben nehéz lenne mindazt csak felsorolni is, amit Luther írásaiban a 
mindennapi egyéni és közösségi élet dolgairól olvashatunk. Amellett, hogy az aposto
lok leveleire hivatkozva „helyére tette” az egyházat és önálló méltóságot adott az ál
lamnak (vö. Róm 13,1; lPt 2,13), konkrét javaslatokat tett az egyetemek megrefor
málására, népiskolák felállítására, sőt, még azt is írta: „adná Isten, vajha minden város
nak lenne egy leányiskolája is”. Az iskolaügy rendezését a „világi felsőbbség” feladatá
nak tartotta, s ebben ott volt jó példának a wittenbergi egyetem, az első olyan oktatási 
intézmény német földön, amely nem pápai, egyházi, hanem világi, fejedelemségi alapí
tású volt.

Azután: Luther egészen új összefüggésbe állította a munkát, amikor azt az Istenhez 
való viszonyában hivatásnak és istentiszteletnek nevezte, és erősen hangsúlyozta azt, 
hogy a munka a felebarát szolgálata, amely eredetileg is az ember hivatása volt, Isten 
még a bűneset előtt így rendelte.

Gazdasági kérdésekben is új hangot szólaltatott meg. Elítélte az urak fényűzését, fő
leg azért, mert a sok drága szövetre, selyemre, bársonyra, meg fűszerfélékre „a német 
tartományokból sok pénz megy ki”, noha otthon is megtalálható az, ami a tisztességes 
életmódhoz szükséges. Különösen is keményen ítélte el Luther az uzsorás hitelt. Ebben 
az ügyben több iratában és prédikációjában fölemelte a szavát. Azok a problémák, 
amelyet a középkor végén kialakuló újfajta pénzgazdálkodás vetett fel, Luthert élete 
végéig foglalkoztatták. Az 1524-ben megjelent „A kereskedelemről és az uzsoráról” c. 
iratában pl. tárgyalja az árak megállapításának problémáját. Helyesnek tartaná, ha a fe
jedelmek szabnák meg az árakat, mert az ő kötelességük az alattvalók jólétéről gondos-

Magassy Sándor

Mindig Isten előtt
Isten kétféle kormányzásáról
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kodni. A kereskedők jövedelmének megállapításánál a- napszámos bérét kellene alapul 
venni. Keményen támadja az „újabban” jelentkező monopóliumot. Luther szerint a 
kereskedelem is a felebarát szolgálata s azt úgy kell folytatni, hogy abból a másik em
bernek kára vagy hátránya ne származzék.

Luther valamennyi kijelentése mögött ez az alapszemlélet húzódik meg: minden Is
ten uralma alá tartozik, nincs az életnek egyetlen olyan területe sem, amelyhez Isten
nek nincs köze. Mindent Isten kormányoz, nemcsak a lelki dolgokat, hanem a minden
napi életet is ő irányítja. Ez számára egészen természetes, ezt a kisgyermek is tudja, hi
szen ez az első hitágazat, amelyet éppen olyan komolyan kell venni, mint a másik ket
tőt, amely a megváltásról és a megszentelésről szól. „Isten kétféleképpen kormányozza 
a világot. Az egyik mód az, ahogyan ennek a testi, földi, ideigvaló életnek s ezzel a vi
lágnak fenntartásához segít. A másik módja az, ahogyan örök életre, azaz a világ meg
váltásához segít.”

Isten kétféle kormányzásának megkülönböztetése nem jelenti azt, hogy két különbö
ző területre, egy „keresztyén” meg egy „nem keresztyén”, „szent” és „profán” területre 
osztanánk az életet. Ez a megkülönböztetés nem szétválasztás, hanem éppen ez foglalja 
egy egységbe az életet: mindig Isten előtt élünk. Akkor is, amikor a templomban va
gyunk, imádkozunk, amikor bűneink bocsánatát keressük, és akkor is, amikor minden
napi munkánkat végezzük, közéleti tevékenységet folytatunk, résztveszünk abban a 
küzdelemben, amely a világ jólétéért, békéjéért folyik.

A hivő keresztyéneket mindig megkísértette az a gondolat, hogy csak a „lelkiek”, az 
üdvösség kérdés tartozik rájuk, ezért, ha Istennel akarnak találkozni, ki kell menekül
niük a világból, nem szabad a világ ügyeivel foglalkozniuk. Luther ezt a gondolatot so
ha nem engedte meg. Ő nem fogadta el sok kortársának azt a véleményét, hogy csak az 
egyház az Isten birodalma, a világ a sátáné. Az ő nagyszerű felismerése az, hogy a ke
resztyén ember tudja: mindenütt találkozik Istennel, a világ is Isten szép és jó te
remtménye, és még ha a bűn annyi mindent elrontott is, a világ egésze, a természet, az 
emberek munkája, a „felsőbbség”, minden Isten eszköze az ember javára.

Ez a lutheri szemlélet nevel bennünket felelős életre. A hivő ember tudja, hogy min
dig Isten előtt él, és Isten azt a feladatot bízta rá, hogy egész életével embertásai javát 
szolgálja. Részt kell vennie az emberiség életében, harcolnia kell minden ellen, ami 
megrontja Isten teremtett világát. Luther ma is arra tanítja a hívő kersztyéneket, hogy 
keressék és találják meg helyüket az életben, találják meg hivatásukat, és töltsék be azt 
Isten előtti felelősségük tudatában. Ne csupán az üdvösségükért aggódjanak, hanem ve
gyék magukra és hordozzák embertársaiknak, a világnak a terhét, adják tovább Isten 
szeretetét, legyenek Isten munkatársai a gondviselésben, az emberek szolgálatában.

Muntag Andor
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Az Evangélikus Élet kitüntetése

Sarkadi Nagy Barna főtitkár átadja a kitüntetést Mezősi György szerkesztőnek

Sarkadi Nagy Barna főtitkár beszéde



A rovatvezetői munkaközösség tagjai

A rovatvezetői munkaközösség tagjai



KRÓNIKA
1981. JÚLIUS -1982 . JÚNIUS

1981

„ÉPPEN MAGYARUL ÉS 
MAGYAROKKÉNT . .

címmel közölt helyzetképet az Evan
gélikus Élet az Észak-Amerikában 
élő magyar evangélikusokról.

A WESZTFÁLIAI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

KÜLDÖTTSÉGÉNEK 
LÁTOGATÁSA

Egyházunk meghívására látogatást tett 
hazánkban és egyházunknál a Wesztfá- 
iiai Evangélikus Tartományi Egyház 
alelnöke, Helmut Begemann és Helmut 
Enke közgazdász, az egyház vezetőségi 
tagja.

TESTVÉR A TESTVÉRREL 
ÖLELKEZIK

címmel közölt beszámolót az Evangéli
kus Élet Káldy Zoltán püspök tollából a 
június 14-25. között a finnországi Iisal-

miban rendezett finn-magyar-észt teo
lógiai konferenciáról.

NEMZETKÖZI 
EVANGÉLIKUS 

IFJÚSÁGI KONZULTÁCIÓ

A Stuttgart melletti Urachban (NSZK) 
július 17-31. között nemzetközi ifjúsági 
konzultációt rendezett a Lutheránus 
Világszövetség, hogy a fiataloknak a 
Lutheránus Világszövetség életében és 
munkájában való részvételéről tárgyal
janak, különös tekintettel az 1984-ben 
Budapesten rendezendő VII. Nagygyű
lésre. A konzultáción egyházunk részé
ről Fabiny Tamás teológiai hallgató vett 
részt.

EVANGÉLIKUS-ORTODOX
DIALÓGUS-FELKÉSZÜLÉS

Július 23-26. között Berlinben tar
tották előkészítő megbeszélésüket az 
evangélikus-ortodox dialógus evangéli
kus résztvevői. Egyházunk képviseleté
ben Selmeczi János, a Teológus Otthon 
igazgatója vett részt az ülésen.
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A LUTHERÁNIA 
KONCERTÚTJA 
AZ NSZK-BAN

A Lutheránia Ének- és Zenekar júli
us 24-augusztus 2. között már harmad
szor vett részt külföldi koncertúton. A 
Lutherániát a Frankfurti Evangélikus 
Gyülekezetek Szövetsége és az „Egy
házzene barátai” egyesület hívta meg 
négy koncertre és egy istentiszteleten 
való szereplésre.

PHILILIPP A. POTTER
HATVAN ÉVES

Egyházunk megemlékezett az Egyhá
zak Világtanácsa főtitkárának hatvan 
éves születésnapjáról.

FOGJUNK ÖSSZE 
A VILÁG BÉKÉJE 

ÉS ÉLETE ÉRDEKÉBEN

címmel közölte az Evangélikus Élet a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa Nyilatkozatát és Felhívását a 
békével kapcsolatosan.

LELKÉSZAVATÁS 
A DEÁK-TÉREN

Augusztus 1-én a Deák-téri templom
ban avatta lelkésszé Káldy Zoltán, a 
Déli Egyházkerület püspöke Sárkányné 
Horváth Erzsébet csengőd-páhi-i és 
Lászlóné Házi Magdolna pusztaföldvári 
lelkészi munkatársat.

A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának tagjai a megnyitó istentisztelet
re indulnak -  elől Kibira püspök (elnök) és felesége
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KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
A LUTHERÁNUS 

VILÁGSZÖVETSÉG 
VÉGREHAJTÓ BIZOTT

SÁGÁNAK ÜLÉSÉN

A Lutheránus Világszövetség Végre
hajtó Bizottsága augusztus 4-14. között 
a finnországi Turkuban tartotta évi ren
des ülését. Az ülésen, mint a Végrehajtó 
Bizottság tagja, résztvett Káldy Zoltán 
püspök-elnök is.

AZ EGYHÁZAK 
VILÁGTANÁCSA 

KÖZPONTI
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

Az Egyházak Világtanácsa Központi 
Bizottsága augusztus 16-26. között 
Drezdában tartotta ülését, amelyen egy
házunkat Pröhle Károly teológiai aka
démiai tanár, az Ökumenikus Tanács 
főtitkára és ifj. Szentpétery Péter segéd
lelkész, a Külügyi Szolgálat előadója 
képviselte.

BOLGÁR VENDÉGEK 
LÁTOGATÁSA

Ottlyk Ernő augusztus 19-én hivata
lában fogadta Dimiter Kolarovot, a bu
dapesti Bolgár Kultúra igazgatóját és 
Peter Petrovot, a „Robotnicseszko De- 
lo” budapesti tudósítóját, aki interjút 
készített aktuális nemzetközi kérdések
ről, valamint a Keresztyén Békekonfe
rencia szolgálatáról.

MAGYAROK
TALÁLKOZÁSA

MAGYARORSZÁGGAL

A Magyarok Világszövetsége, a Ma
gyarországi Református Egyház és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
meghívására augusztus 27. és szeptem
ber 3. között külföldön élő magyar lel
készek látogattak el hazánkba. A cso
portban három evangélikus lelkész vett 
részt: Gyöngyösi Vilmos, Pátkai Róbert 
és Teleky Béla.

LUTHERÁNUS-ORTODOX
DIALÓGUS

Augusztus 27-szeptember 4-között tar
totta ülését a Lutheránus Világszö
vetség és az ortodox egyházak közös di
alógus bizottsága Helsinki külvárosá
ban, Espooban. Az ülésen egyházunk 
részéről, mint a bizottság tagja, Selme- 
czi János, a Teológus Otthon igazgatója 
vett részt.

JOHANNES
HANSELMANN

PÜSPÖK
MAGYARORSZÁGON

Johannes Hanselmann, a Bajor Evangé
likus Egyház püspöke, a Lutheránus 
Világszövetség alelnöke augusztus 
31 -én és szeptember 1 -én egyházunk el- 
nöségének meghívására Magyarorszá
gon tartózkodott, és prédikált a fasori 
templomban.
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KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
LÁTOGATÁSA 

BAKAY PÉTERNÉL

Bakay Péter nyugalmazott lelkész jú
lius 7-én ünnepelte lelkésszé avatásá
nak 75. évfordulóját, szeptember 5-én 
pedig 97. születésnapját. Ez alkalom
mal Tóth-Szöllős Mihály esperes kísé
retében meglátogatta kecskeméti ott
honában Káldy Zoltán püspök, s mint 
egyházunk legidősebb és legrégebben 
felavatott lelkészét köszöntötte és egy
házunk nevében megköszönte hűséges 
lelkészi szolgálatát.

A MAGYAR ELŐKÉSZÍTŐ 
BIZOTTSÁG ÉS A 

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG 
EGYÜTTES ÜLÉSE

Szeptember 7-én együttes ülést tartott 
a Lutheránus Világszövetség VII. Nagy
gyűlését előkészítő Magyar Bizottság és 
a Külügyi Bizottság. Jelentést hallgattak 
meg a Bizottság eddigi munkájáról és 
megtárgyalták a soron következő fel
adatokat. Káldy Zoltán püspök-elnök 
beszámolt a Lutheránus Világszövetség 
Végrehajtó Bizottságának turkui ülésé
ről.

Johannes Hanselmann püspök (Míünchen) a fasori lelkészlakáson -  dr. Nagy Gyula
dékán tolmácsolja
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TANÉVNYITÓ A 
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia szeptember 8-án 
tartotta tanévnyitó istentiszteletét és 
tanévnyitó ünnepi ülését.

A LESZERELÉS ÉS AZ 
EMBERISÉG JÖVŐJE

A Keresztyén Békekonferencia ENSZ 
Bizottsága és leszerelési Bizottsága szep
tember 20-24. között Beinrodében 
(NSZK) együttes ülést tartott a leszere
lés és az emberiség jövője témáról. Az 
ülésen a Leszerelési Bizottság tagjaként 
Baranyai Tamás domonyi lelkész vett 
részt.

ORSZÁGOS ESPERESI 
ÉRTEKEZLET

Szeptember 23-án Országos Esperesi 
Értekezletet tartottak, amelyen Káldy 
Zoltán püspök-elnök adott széles körű 
tájékoztatót. Kamer Ágoston országos 
főtitkár az anyagi kérdésekről tájékoz
tatta az espereseket.

PROTESTÁNS-MARXISTA
PÁRBESZÉD

DEBRECENBEN

Szeptember 25-26-án protestáns
marxista párbeszédet tartottak Debre
cenben, amelyen egyházunk részéről 
előadóként Nagy Gyula és Pröhle Ká
roly teológiai akadémiai tanárok, vala
mint Fabiny Tibor, Vámos József teoló
giai akadémiai tanárok, Selmeczi János, 
a Teológus Otthon igazgatója és Nagy 
István esperes vett részt.

TÜRELMI RENDELET -  
ÜNNEPSÉG 

BURGELANDBAN

Szeptember 26-án a burgenlandi evan
gélikus esperesség a Türelmi Rendelet 
kettőszáz éves jubileuma alkalmából 
Markt Allhauban (Ausztria) ünnepséget 
rendezett, amelyen Groó Gyula teoló
giai akadémiai tanár képviselte egyhá
zunkat.

AZ EURÓPAI 
ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI 
TANÁCS NAGYGYŰLÉSE

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Ta
nács idei nagygyűlését Liszabon mellett 
tartották. Egyházunkat Görög Tibor, a 
Végrehajtó Bizottság tagja és ifj. Szent- 
pétery Péter segédlelkész képviselte.

MEGBESZÉLÉS 
A LUTHERÁNUS 

VILÁGSZÖVETSÉG 
TANULMÁNYI 
TITKÁRAIVAL

Eckehardt Lorenz és Harmati Béla, a 
Lutheránus Világszövetség Tanulmá
nyi Osztályának titkárai szeptember 
2 4 -2 7 . között Budapesten tartózkod
tak és Káldy Zoltán püspök-elnök ve
zetésével lelkészek egy csoportjával 
megbeszélést folytattak a Lutheránus 
Világszövetség tanulmányi munkájá
ról.

VILÁGVALLÁSOK 
KÉPVISELŐI A BÉKÉÉRT

Október 1-2-án Moszkvában tartotta 
ülését az 1982. évi békenagygyűlést
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előkészítő bizottság, amelyen egyhá
zunk részéről Pröhle Károly teológiai 
akadémiai tanár, az Ökumenikus Ta
nács főtitkára vett részt.

LUTHER ÉS BONHOEFFER

Ez volt a témája a Bonhoeffer Bizottság 
ferchi (NSZK) ülésének, amelyet októ
ber 1-3. között tartottak. Az ülésen a 
bizottság tagjaként résztvett Lehel Fe
renc ny. szombathelyi lelkész is.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Magyar Újságírók Országos Szövetsé
ge és az Állami Egyházügyi Hivatal ok
tóber 7-én sajtótájákoztatót szervezett 
az egyházi lapok és munkatársai részé
re, amelyen Káldy Zoltán püspök-elnök 
„Az egyházak lehetősége és felelőssége 
a nemzetközi békeharcban” címmel 
tartott tájékoztatót.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
AZ AUSZTRIAI 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
ÜNNEPÉN

Október 9-12. között ünnepelte az 
Ausztriai Evangélikus Egyház a Türel
mi Rendelet kibocsátásának kettőszáz 
éves évfordulóját. Az ünnepségeken 
résztvett Káldy Zoltán, egyházunk püs
pök-elnöke, akit útjára elkísért felesége 
is.

ELHUNYT PÉTER LAJOS

Október 11 -én rövid szenvedés után el
hunyt Péter Lajos, egyházunk nyugal
mazott pénztárosa.

AZ EGYHÁZTÖRTÉNET 
ÖKUMENIKUS 

PERSPEKTÍVÁBÓL

A svájci protestáns egyházak ökumeni
kus műhelye október 11-19. között Ba
selban rendezett ülést a fenti témáról. 
Az ülésre meghívást kapott Nagy Gyu
la, a Teológiai Akadémiai dékánja.

LELKÉSZETI
MUNKATÁRSI

SZOLGÁLATRA
BOCSÁTÁS

Október 18-án a rákoskeresztúri temp
lomban bocsátotta ki lelkészi munka
társi szolgálatra Káldy Zoltán, a Déli 
Egyházkerület püspöke Hegedűs Zsu
zsannát.

Dr. Káldy Zoltán püspök lelkészi szol
gálatra bocsátja ki a rákoskeresztúri 
templomban Hegedűs Zsuzsannát -  bal
ra dr. Vámos József teológiai akadémiai 
tanár, jobbra Kosa László rákoskeresz

túri lelkész
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TÜRELMI RENDELET -  
ÜNNEPSÉG 

SZLOVÉNIÁBAN

A Szlovéniai Evangélikus Egyház októ
ber 21 -én ünnepséget rendezett a Türel
mi Rendelet kettőszáz éves jubileuma 
alkalmából. Egyházunk képviseletében 
Sólyom Károly esperes és Pusztay Lász
ló surdi lelkész vett részt az ünnepsé
gen.

REFORMÁCIÓI
ÜNNEPÉLY

A Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsának tagegyházai ebben az 
évben október 25-én tartották közös re
formációi ünnepélyüket a Kálvin téri 
református templomban. Előadást tar
tott Nagy Gyula, a Teológiai Akadémia 
dákánja, igét hirdetett Molnár Miklós 
református lelkész.

JAPÁN DELEGÁCIÓ 
LÁTOGATÁSA

Tizenhárom tagú japán delegáció tett 
látogatást Tanaka moderátor vezetésé
vel Ottlyk Ernőnél, mint a Keresztyén 
Békekonferencia vezető testületének 
tagjánál.

FÚVÓS ZENEKAR A 
PÜSPÖKI HIVATALBAN

A plochingeni (NSZK) keresztyén ifjú
sági egyesület fúvós zenekara reformá
ció hetében látogatást tett hazánkban, s

muzsikával szolgált Sopronbánfalván, 
Nemeskéren, Sopronban, Győrben és 
Oroszlányban. Káldy Zoltán püspök
elnök hivatalában fogadta őket. Hang
szereiket itt is megszólaltatták?

ALEC GILMORE 
LÁTOGATÁSA A 

TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Alec Gilmore baptista lelkész, a Ke
resztyén Irodalmat Támogató Társaság 
londoni főtitkára november 2-án láto
gatást tett a Teológiai Akadémián, ahol 
Nagy Gyula dékán fogadta. A vendég 
beszámolt a Társaság működéséről és 
megismerkedett egyházunk lelkészkép
zésével.

A SZÁSZ TARTOMÁNYI 
EGYHÁZ ZSINATA

A Magdeburgi egyház (NDK) novem
ber 4-8. között tartotta zsinatának ülé
sét, amelyen egyházunk képviseletében 
Keveházi László esperes vett részt.

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK 
KONFERENCIÁJA 

TANULMÁNYI 
CSOPORTJÁNAK 
MEGBESZÉLÉSE

Az Európai Egyházak Konferenciája 
Béke és Ökumené tanulmányi csoportja 
november 6-7-én Genfben tartott meg
beszélést. Az ülésen tanácsadóként 
résztvett Nagy Gyula, a Teológiai Aka
démia dékánja.
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KERESZTYÉN 
REMÉNYSÉG A 

JÖVŐÉRT A
SZOCIALISTA VÁROSBAN

Ez volt a témája annak az ökumenikus 
konzultációnak, amelyre november 
9-13. között került sor Ferchben (Pots
dam mellett, NDK). Egyházunkat Bali- 
kó Zoltán pécsi lelkész képviselte.

A WESZTFÁLIAI EGYHÁZ 
ZSINATA

A wesztfáliai egyház zsinata november 
9-13. között tartotta ülését, amelyen 
egyházunkat Nagy István esperes képvi
selte.

ÁRPÁDHÁZI
ERZSÉBET-ÜNNEPSÉG

A türingiai tartományi egyház Árpád
házi Erzsébet halálának 750. évforduló
ja alkalmából november 15-én ünnep
séget rendezett Eisenachban. Egyházun
kat Szebik Imre esperes képviselte.

KESZTLER LÁSZLÓNÉ 
SZOLGÁLATI JUBILEUMA

Kesztler Lászlóné, a Teológiai Akadé
mia dékáni hivatalának irodavezetője 
november 19-én töltötte be harminca
dik szolgálati évét a Teológiai Akadé
mián.

Pintér Károly beiktatása a Deák-téren
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AZ ORSZÁGOS 
PRESBITÉRIUM ÜLÉSE

Az Országos Presbitérium november 
24-én tartotta ülését. A különböző 
munkaágakról szóló jelentések mellett 
az ülés gerincét Káldy Zoltán püspök
elnök jelentése alkotta, amelyet az 
Evangélikus Élet több folytatásban, tel
jes teljedelemben közölt.

AZ ORSZÁGOS 
PRESBITÉRIUM 
NYILATKOZATA 

A BÉKÉRŐL

Az Országos Presbitérium november 
24-i ülésén nyilatkozatban fordult az 
egyházakhoz és a gyülekezetekhez, 
amelyben többek között a következő ol
vasható: Mély aggodalommal látjuk, 
hogy a világ a legutóbbi hónapok során 
még közelebb sodródott a nukleáris vi
lágpusztulás szakadékához. . .  -  Ezután 
felsorolja a nyilatkozat a veszélyesnek 
tartott problémákat, majd azokat a jele
ket, amelyek reménységgel töltenek el a 
súlyos nemzetközi helyzetben. Megálla
pítja, hogy „Egyházunk -  együtt a 
magyar egyházakkal -  régtől fogva nagy 
erőfeszítéseket tett a béke szolgálatá
ért . . .  ” Ezután összegezésképpen egy
házunk teológiai meggyőződését foglal
ja össze.

AZ EURÓPAI KISEBBSÉGI 
EGYHÁZAK 

TÁJÉKOZTATÁSI 
BIZOTTSÁGÁNAK 
TANÁCSKOZÁSA

Az Európai Kisebbségi Egyházak Kom
munikációs Bizottsága november

24-27. között Berlinben tartotta ülését, 
amelyen résztvett Vámos József teoló
giai akadémiai tanár is.

DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 
ÜNNEPSÉG

A Budapesti Déli Református Egyház
megye és a Budai Evangélikus Egyház
megye november 22-én a Bécsikapu téri 
templomban Dévai Bíró Mátyás emlé
kére ünnepséget rendezett, amelyen 
Esze Tamás történettudós, református 
főgondnok tatott előadást. Igét hirdetett 
Káldy Zoltán püspök-elnök.

SZENNAY ANDRÁS 
FŐAPÁT LÁTOGATÁSA 

KÁLDY ZOLTÁN 
PÜSPÖKNÉL

Szennay András pannonhalmi főapát 
hivatalában meglátogatta Káldy Zoltán 
püspök-elnököt. A meleg hangú beszél
getés során Káldy Zoltán püspök tájé
koztatta a főapátot egyházunk aktuális 
kérdéseiről, többek között a Lutheránus 
Világszövetség 1948. évi budapesti 
nagygyűléséről. A főapát áttekintést 
nyújtott a főapátság munkájáról.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
A BÉKÉS MEGYEI 

TANÁCSNÁL

Káldy Zoltán püspök november 27-én 
látogatást tett a Békés megyei Tanács 
elnökénél, Gyulavári Pálnál Békéscsa
bán. A látogatásnál jelen volt Gregor 
György, a Békés megyei Tanács egyhá
zügyi titkára és Táborszky László espe
res.
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TÜRELMI RENDELET -  
ÜNNEPSÉG

A Magyarországi Evangélikus Egyház a 
Türelmi Rendelet kétszáz éves jubileu
ma alkalmából november 29-én orszá
gos ünnepélyt rendezett a Deák-téri 
templomban, amelyen Káldy Zoltán 
püspök-elnök hirdetett igét. Az ünnepi 
előadást Fabiny Tibor teológiai akadé
miai tanár tartotta.

MARKAI LÁSZLÓ A 
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

December 1-én előadást tartott és meg
beszélést vezetett a Teológiai Akadémia 
tanárai és hallgatósága részére Makkai 
László, a Debreceni Teológiai Akadé
mia egyháztörténész tanára, dékánja.

A SZLOVÁKIAI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

KÜLDÖTTSÉGÉNEK 
LÁTOGATÁSA

December 5-8. között hazánkba látoga
tott a Szlovákiai Evangélikus Egyház 
küldöttsége Ján Michalko egyetemes 
püspök vezetésével egyházunk elnöksé
gének meghívására. A küldöttség tagja 
volt Rudolf Kostial, Julius Filo püspök 
és Ondrej Bartho egyetemes főtitkár. A 
vendégeket feleségük is elkísérte.

JÁN VLADIMIR 
MICHALKO 

ORGONAESTJE

December 6-án a Bécsi kapu téri temp
lomban orgonahangversenyt adott Ján 
Vladimir Michalko.

Dr. Fabiny Tibor teológiai akadémiai 
tanár előadást tart a Türelmi Rendelet

ünnepségen, a Deák-téren

KONFERENCIA 
AZ EGYHÁZAK 

VILÁGTANÁCSA 
NAGYGYŰLÉSÉRŐL

Az Egyházak Világtanácsa vezetői de
cember 6-11. között Svájcban konfe
renciát tartottak a VI. vancouveri nagy
gyűlés témájáról: „Jézus Krisztus -  a vi
lág élete” . A konferencián meghívott
ként résztvett Nagy Gyula, a Teológiai 
Akadémia dékánja.
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ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS 
A DÉLI

EGYHÁZKERÜLETBEN

Január 1-én, Újév napján a hagyomá
nyoknak megfelelően köszöntötték a 
pesti lelkészek és gyülekezetek Káldy 
Zoltán püspököt. A jókívánságokat 
Szirmai Zoltán fasori lelkész, espereshe
lyettes tolmácsolta.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ 
ELNÖKSÉGÉNEK 

KÖSZÖNTÉSE

Január 4-én köszöntötték az Országos 
Egyház elnökségét az országos munkaá
gak vezetői, munkatársai és a budapesti 
lelkészek.

KÁLDY ZOLTÁN 
PÜSPÖK-ELNÖK 

KOPPENHÁGÁBAN

A Béke-világtanács elnökségi irodája ja
nuár 6-9. között Koppenhágában tar
totta ülését, amelyen az Országos Béke
tanács delegációjának vezetőjeként 
résztvett Káldy Zoltán püspök-elnök, 
aki hazatérése után nyilatkozott a sajtó, 
a rádió és a televízió munkatársainak.

MARTIN NIEMÖLLER 
KILENCVEN ÉVES

Január 14-én töltötte be kilencvenedik 
életévét Martin Niemöller. Ebből az al
kalomból Káldy Zoltán, egyházunk 
püspök-elnöke táviratban köszöntötte 
az ünnepeltet.

KARNER KÁROLY 
NYOLCVANÖT ÉVES

Kamer Károly ny. teológiai tanár janu
ár 3-án töltötte be 85. életévét. Ebből az 
alkalomból január 16-án soproni laká
sán köszöntötte őt egyházunk elnöksé
ge: Káldy Zoltán püspök-elnök, Fekete 
Zoltán országos egyházi felügyelő, vala
mint Nagy-Gyula, a Teológiai Akadémia 
dékánja.

MEKIS ÁDÁM 
KÖSZÖNTÉSE

Január 22-én töltötte be 70. életévét 
Mekis Ádám ny. lelkész, a Kelet-Békési 
Egyházmegye volt esperese. Január 
21-én Káldy Zoltán püspök-elnök Bé
késcsabán köszöntötte Mekis Ádámot. 
A bensőséges ünnepi alkalmon jelen 
volt Lóránt Vilmos, az Állami Egyház
ügyi Hivatal tanácsosa és Gregor 
György, a Békés megyei Tanács egyház
ügyi titkára.

EGYHÁZUNK 
DELEGÁCIÓJA 
AZ NSZK-BAN

A Német Szövetségi Köztársaságban 
működő Luther Márton Szövetség janu
ár 25-28. között tartotta szokásos évi 
teológiai konferenciáját Bad Segeberg- 
ben, amelyre Káldy Zoltán püspök
elnök vezetésével delegáció utazott Fa- 
biny Tibor teológiai akadémiai tanár, 
Karner Ágoston országos főtitkár és 
Reuss András külügyi titkár személyé
ben. A delegáció tagjai előadásokkal és 
igehirdetésekkel szolgáltak.
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AZ EGYHÁZAK VEZETŐI 
A HAZAFIAS NÉPFRONT 

FŐTITKÁRÁNÁL

Sarlós István, a Hazafias Népfront főtit
kára január 28-án találkozott a magyar- 
országi egyházak és felekezetek vezető
ivel és beszélgetést folytatott velük a 
nemzetközi élet és a hazai belpolitikai 
kérdéseiről. A találkozón felszólalt 
Nagy Gyula, a Teológiai Akadémia 
dékánja, püspökhelyettes.

AZ EURÓPAI 
ÖKUMENIKUS 

IFJÚSÁGI TANÁCS 
VÉGREHAJTÓ BIZOTT

SÁGÁNAK ÜLÉSE

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Ta
nács Végrehajtó bizottsága február 1-6. 
között Prágában tartotta ülését, ame
lyen egyházunk képviseletében résztvett 
Görög Tibor lelkész, az Európai Öku
menikus Ifjúsági Tanács alelnöke.

FINN-MAGYAR
TESTVÉRGYÜLEKEZETEK

Megalakultak a testvérpárok 21 magyar 
és 21 finn gyülekezet között. Az előké
szítés munkája hosszú évekre nyúlik 
vissza.

AZ ÖKUMENIKUS 
TANÁCS TAGEGYHÁZAI 

A LENGYEL NÉPÉRT

A Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa Elnöksége február 1 -én

tartott ülésén elhatározta, hogy akciót 
indít a lengyel nép megsegítésére.

MIHÁLY DEZSŐ 
KÖSZÖNTÉSE

Mihály Dezső, az Északi Egyházkerület 
felügyelője 70. születésnapja alkalmá
ból az Országos Egyház elnöksége fo
gadást adott. Az ünnepeltet Káldy Zol
tán püspök-elnök és Ottlyk Ernő kö
szöntötte.

A LUTHERÁNUS 
VILÁGSZÖVETSÉG 

NEMZETKÖZI MISSZIÓI 
KONFERENCIÁJÁNAK 

ELŐKÉSZÍTÉSE

A Lutheránus Világszövetség nemzet
közi missziói konferenciájának előké
szítésére február 8-9-én ülésezett az 
előkészítő bizottság Purkersdorfban 
(Ausztria). Egyházunk képviseletében 
Hafenscher Károly Deák téri lelkész 
vett részt a munkában.

FOGADÁS A
GYŐR-SOPRON MEGYEI 

TANÁCSNÁL

Lombos Ferenc, a Győr-Sopron megyei 
Tanács elnöke, Háry Béla, az MSZMP 
Győr-Sopron megyei Bizottságának el
ső titkára, Fördős Andrásné, a Hazafias 
Népfront Győr-Sopron megyei Bizott
ságának titkára február 10-én vezető 
egyházi személyeket fogadott. Egyhá
zunk részéről Ottlyk Ernő püspök, Bá
rány Gyula esperes és Sümeghy József 
espereshelyettes vett részt a találkozón.
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A TEOLÓGIAI 
ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG 

ÜLÉSE

A Lutheránus Világszövetség 1984. évi 
budapesti Nagygyűlését előkészítő Ma
gyar Bizottság keretében működő teoló
giai előkészítő bizottság február 12-én 
ülést tartott.

TÚRMEZEI ERZSÉBET 
HETVEN ÉVES

Ebből az alkalomból köszöntötte őt la
kásán Káldy Zoltán, egyházunk püs
pök-elnöke.

KOSZORÚS OSZKÁR 
KÖSZÖNTÉSE

Koszorús Oszkár orosházi lelkész, a 
Nyugat-Békési Egyházmegye volt espe
rese január 1-én vonult nyugdíjba. Feb
ruár 18-án Káldy Zoltán püspökelnök 
Orosházán fogadást adott tiszteletére.

MEGBESZÉLÉSEK AZ 
EURÓPAI KISEBBSÉGI 

EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZAK 

REGIONÁLIS 
SAJTÓSZOLGÁLATÁRÓL

A Lutheránus Világszövetség küldöttsé
ge: Gerhard Messner pénzügyi igazga
tó, Gottfried Mierau főszerkesztő, az 
Európai Kisebbségi Evangélikus Egyhá
zak Sajtószolgálatának kijelölt szerkesz
tője és Christa Rothenbühler, a kom
munikációs osztály munkatársa márci
us 3-5. között látogatást tett Budapes

ten. Megbeszéléseket folytattak Káldy 
Zoltán püspök-elnökkel és munkatársa
ival. Gottfried Mierau szerkesztőt be
mutatkozó látogatáson fogadta Straub 
István, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökhelyettese.

NAGY GYULA 
PROFESSZOR 

A MAGYAR 
ENSZ TÁRSASÁG 

INTÉZŐBIZOTTSÁGÁNAK 
TAGJA

A Magyar ENSZ Társaság március 8-i 
ülésén az intéző bizottság tagjai közé 
választotta Nagy Gyulát, A Teológiai 
Akadémia dékánját.

HEINZ JOACHIM HELD 
LÁTOGATÁSA

Heinz Joachim Held, a Német Szövet
ségi Köztársaság evangélikus egyházai 
külügyi hivatalának elnöke és munka
társa, Uwe Peter Heidingsfeld március 
8-án látogatást tett Káldy Zoltán püs
pök-elnöknél. A vendégek gyülekezete
ket is meglátogattak és fogadta őket 
Pröhle Károly, az Ökumenikus Tanács 
főtitkára is.

A NEMZETKÖZI 
BELMISSZIÓI 
ÉS DIAKÓNIAI 

SZÖVETSÉG ÜLÉSE

A Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai 
Szövetség idei munkaülését Párizsban 
tartotta március 14-20. között. Egyhá
zunk képviseletében Blázy Lajos, a Dia
kóniai Osztály ügyvivő-lelkésze és
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Dr. Káldy Zoltán püspök a fasori templomban lelkésszé avatta Dókáné Lakos Magdol
na, Muntagné Bartucz Judit és Takácsné Kovácsházi Zelma lelkészi munkatársakat

Muncz Frigyes, a Budai Szeretetottho
nok igazgatója vett részt az ülésen.

KOCSIS ELEMÉR 
PROFESSZOR A 

TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Március 16-19. között a Teológiai Aka
démián tartott előadásokat Kocsis Ele
mér, a Debreceni Református Teoló
giai Akadémia tanára, a Református 
Kollégium főigazgatója.

A KERESZTYÉN 
BÉKEKONFERENCIA 

MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 
ÜLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia Munka- 
bizottsága március 22-27. között Prágá
ban tartotta ülését, amelyen a bizottság 
tagjaként résztvett Ottlyk Ernő.

LELKÉSZAVATÁS A 
FASORI TEMPLOMBAN

Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület 
püspöke március 21-én a fasori temp
lomban avatta lelkésszé Dókáné Lakos 
Magdolna hévizgyörki, Muntagné Bar
tucz Judit fasori és Takácsné Kovácshá
zi Zelma Deák téri lelkészi munkatársat.

AZ EURÓPAI 
ÖKUMENIKUS 
INFORMÁCIÓS 

MUNKAKÖZÖSSÉG ÜLÉSE

Az Európai Ökumenikus Információs 
Munkaközösség idei ülését március 
22-25. között tartotta Bosseyban 
(Svájc). Az ülésen Nagy István esperes, 
a Lelkipásztor szerkesztője, Mezősi 
György lelkész, az Evangélikus Élet 
szerkesztője és Vámos József teológiai 
akadémiai tanár vett részt.

81



A TEREMTETTSÉG 
VÁGYÓDÁSA

Az Európai Egyházak Konferenciája 
március 22-25. között a fenti témáról 
rendezett tanácskozást Bukarestben, 
amelyen az egyházaknak a békével és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos fela
datait vitatták meg. A tanácskozáson 
résztvett Nagy Gyula, a Teológiai Aka
démia dékánja.

A LUTHER
EMLÉKBIZOTTSÁG ÜLÉSE

Március 30-án tartotta első ülését a 
Luther Emlékbizottság Káldy Zoltán 
püspök-elnök elnökletével. Az ülésen 
meghatározták az 1983. évi jubileum
mal kapcsolatos teendőket.

SZABÓ JÓZSEF 
KÖSZÖNTÉSE

Szabó József ny. püspök április 2-án 
töltötte be 80. életévét. Ebből az alka
lomból felkereste őt Káldy Zoltán püs
pök-elnök, és Győrben ünnepi ebédet 
adott tiszteletére.

A VILÁGVALLÁSOK 
BÉKEKONGRESSZUSÁNAK 

NEMZETKÖZI 
SAJTÓTITKÁRSÁGA

április 5-8. között Budapesten tartotta
ülését.

HIT ÉS IGAZSÁGOSSÁG

Ez volt a témája a III. Európai Ökume- ; 
nikus Ifjúsági Konferenciának, amelyet 
április 8-13. között rendeztek Burg- ] 
scheidungenben (NSZK). Egyházunkat 
Nagy László segédlelkész és Csepregi 
Erzsébet teológiai hallgató képviselte a j 
konferencián.

KOVÁCH ATTILA
REFORMÁTUS PÜSPÖK 

ELŐADÁSA A 
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Kovách Attila, a Dunántúli Református I 
Egyházkerület püspöke április 20-án Iá- j 
togatást tett és előadást tartott a Teoló- 1 
giai Akadémián.

EGYHÁZUNK 
KÜLDÖTTSÉGE 

A NÉMET SZÖVETSÉGI I 
KÖZTÁRSASÁGBAN

A Bajor Evangélikus Egyház Diakóniai 
Szervezetének meghívására április ] 
22-28. között egyházunk küldöttsége j 
látogatást tett a Német Szövetségi Köz
társaságban. A küldöttséget Káldy Zol- |  
tán püspök-elnök vezette, tagja volt 
Kamer Ágoston országos főtitkár és j 
Reuss András külügyi titkár. A delegá- j 
ció résztvett a Bajor Evangélikus Egy- I 
ház zsinatának megnyitóján is.



AZ EGYHÁZAK KÖZÖS 
BIZONYSÁGTÉTELE

Ez volt a témája az Európai Felekezet- 
tudományi Munkaközösség idei ülésé
nek, amelyet április 25-29. között tar
tottak Újvidéken. Az ülésen résztvett 
Nagy Gyula, a Teológiai Akadémia 
dékánja.

A LUTHERÁNUS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
VILÁGSZOLGÁLATI 

BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

A Lutheránus Világszövetség Világszol
gálati Bizottsága április 26-30. között 
Divonne-ban (Svájc) tartotta ülését, 
amelyen résztvett Gáncs Péter nagytar- 
csai lelkész.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
ELNÖK LÁTOGATÁSA A 
MAGYAR IZRAELITÁK 

ORSZÁGOS 
KÉPVISELETÉNÉL

Káldy Zoltán, egyházunk püspök-el
nöke április 29-én hivatalos látogatást 
tett a Magyar Izraeliták Országos Kép
viseleténél. A látogatásra elkísérte fele
sége, továbbá Nagy Gyula, a Teoló
giai Akadémia dékánja és Muntag An
dor teológiai akadémiai tanár. A Ma
gyar Izraeliták Országos Képviselete ré
széről Héber Imre elnök, Salgó László 
főrabbi, Szeifert Gézáné főtitkár és 
Scheiber Sándor, az Országos Rabbi- 
képző Intézet igazgatója és az elnökség 
több más tagja fogadta egyházunk kép
viselőit.

TRAJTLER GÁBOR 
ORGONAHANGVERSENYE 

NYUGAT-BERLINBEN

A nyugat-berlini „Zum guten Hirten” 
(Jó Pásztor) gyülekezet meghívta Trajt- 
ler Gábor orgonaművészt, egyházunk 
zenei igazgatóját hangverseny és elő
adás tartására. Útjára április 29-május 
3. között került sor.

REUSS ANDRÁS CIKKE 
A NYELVÜNK ÉS 
KULTÚRÁNKBAN

A Nyelvünk és Kultúránk (az Anya
nyelvi Konferencia Védnökségének tá
jékoztatója) közölte Reuss András külü
gyi titkár cikkét a külföldön élő magyar 
protestáns lelkészek elmúlt évi látogatá
sáról.

MARTTI PARVIO DÉKÁN 
VENDÉGELŐADÁSAI A 

TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Martti Parvio, a Helsinki Egyetem Teo
lógiai Karának dékánja, a gyakorlati 
teológia professzora egyházunk meghí
vására május 2-5. között cserepro
fesszori vendégelőadásokat tartott a Te
ológiai Akadémián.

AZ ORSZÁGOS 
PRESBITÉRIUM ÜLÉSE

Az Országos Presbitérium május 4-én 
ülést tartott, amelyen Káldy Zoltán 
püspök-elnök tájékoztatta a Presbitéri
umot az 1984. évi budapesti Nagygyű-
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A kistarcsai Özvegy Papnék Otthona

lés előkészületeiről. A Presbitérium 
Káldy Zoltán püspök-elnök előteijesz- 
tésére felállította az Országos Teológiai 
Tanulmányi igazgatói állást, melyre 
Pröhle Károly teológiai akadémiai ta
nárt választotta meg.

GÜNTER KRUSCHE 
LÁTOGATÁSA

A Lutheránus Világszövetség 1984. évi 
budapesti nagygyűlésének hazai előké
születei keretében Káldy Zoltán püs
pök-elnök és a Teológiai Akadémia 
meghívására május 5-8. között hazánk
ba látogatott Günter Krusche berlini 
teológiai docens, a Lutheránus Világ- 
szövetség Tanulmányi Bizottságának el
nöke. Előadást és megbeszélést folyta
tott a Teológiai Akadémián, találkozott

a Magyar Teológiai Előkészítő Bizott
sággal. Káldy Zoltán, egyházunk püs
pök-elnöke ünnepi ebéd keretében kö
szöntötte és a Teológiai Akadémia mű
vészi emlékplakettjével ajándékozta 
meg a vendéget.

A TUDOMÁNYOK ÉS A 
TANULÁS ETIKAI 

KÉRDÉSEI

A Keresztyén Diákok Világszövetsége 
európai egyetemi-főiskolai lelkészei 
számára a fenti témáról május 7-12. kö
zött Bécsben konferenciát rendezett, 
amelyen résztvett Szirmai Zoltán fasori 
lelkész, aki tagja a Keresztyén Diákok 
Világszövetsége európai csoportja veze
tőségének.
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LVSZ-VATIKÁN 
DIALÓGUS

A Lutheránus Világszövetség és a Va
tikán közös bizottsága május 10-15. kö
zött tartotta nyolcadik ülését Velencé
ben. Az ülésen a bizottság tagjaként 
résztvett Hafenscher Károly Deák-téri 
lelkész.

VILÁGVALLÁSOK
BÉKEKONGRESSZUSA

MOSZKVÁBAN

A világvallások képviselői május 
10-14. között Moszkvában tartották 
békekongresszusukat. Egyházunkat 
Káldy Zoltán püspök-elnök és Nagy 
Gyula a Teológiai Akadémia dékánja 
képviselte.

NŐK AZ IGAZSÁGÉRT 
ÉS A BÉKÉÉRT

Ez volt a témája annak az európai ke
resztyén nők ökumenikus konferenciá
jának, amelyet május 15-21. között 
Gattban (Svájc) rendeztek. Egyházunk 
vezetősége a konferenciára Keveháziné 
Czégényi Klára lelkészt és Roszik Mi- 
hálynét küldte ki.

KALME AUDIO VIZUÁLIS 
SZEMINÁRIUM

A Lutheránus Világszövetség Európai 
Kisebbségi Egyházainak Kommuniká
ciós Bizottsága május 17-27. között Ba
selban (Svájc) tanulmányi összejövetelt 
rendezett. Egyházunkat ezen az alkal
mon Lehel László dunaharaszti lelkész 
képviselte.

GÖRÖG TIBOR 
KITÜNTETÉSE

Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával tüntette ki Görög Ti
bor lelkészt a Keresztyén Békekonfe
rencia prágai irodájában a békéért vég
zett szolgálatáért. A kitüntetést május 
18-án Miklós Imre államtitkár, az Álla
mi Egyházügyi Hivatal elnöke nyújtotta 
át. Jelen volt Káldy Zoltán, egyházunk 
püspök-elnöke és Tóth Károly reformá
tus püspök, a Keresztyén Békekonfe
rencia elnöke.

LVSZ MISSZIÓI 
KONFERENCIA

A Lutheránus Világszövetség Egyházi 
Együttműködési Osztálya május 18-26. 
között missziói konferenciát rendezett 
az eddigi területi konferenciák összefog
lalásaként, amelyen egyházunkat Ha
fenscher Károly Deák-téri lelkész kép
viselte.

AZ ÖKUMENIKUS 
TANÁCS NYILATKOZATA 

ÉS FELHÍVÁSA

A Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsának május 18-án tartott 
közgyűlése a világvallások moszkvai 
ülésével kapcsolatban nyilatkozatot és 
felhívást fogadott el, illetve tett közzé.

AZ ÖKUMENIKUS 
TANÁCS KÖZGYŰLÉSE

A Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsának Közgyűlése május 
18-án tartott ülése megtárgyalta az ed
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digi munkát, Prőhle Károly főtitkárt -  
mivel az Evangélikus Egyház Presbité
riuma országos tanulmányi igazgatóvá 
választotta -  felmentette a főtitkári 
tisztség alól. Egyben Ottlyk Ernő püs
pököt főtitkárrá megválasztotta.

AZ ÉSZAKI 
EGYHÁZKERÜLET 

PRESBITÉRIUMÁNAK
ÜLÉSE

Az Északi Egyházkerület Presbitériuma 
május 19-én ülést tartott. Az ülésen 
Ottlyk Ernő püspök bejelentette, hogy 
július 1-i hatállyal nyugdíjazását kérte. 
Ettől az időponttól az Ökumenikus 
Tanács főtitkári tisztségét tölti be. A 
Presbitérium a lemondást elfogadta. Az 
ülésen jelen levő Káldy Zoltán püspök
elnök javasolta az Egyházkerület Pres
bitériumának, hogy Nagy Gyula pro
fesszor püspökké történő megválasztá
sát ajánlja a gyülekezeteknek.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
ÜNNEPSÉGE

A Teológiai Akadémia a magyarországi 
lelkészképzés 425. évfordulója alkalmá
ból május 20-án ünnepélyt rendezett, 
amelyen az ünnepi megemlékezést Fa- 
biny Tibor teológiai akadémiai tanár 
tartotta.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
ÚJ TISZTELETBELI 

DOKTORAI

A Teológiai Akadémia május 20-án 
tartott ülésén tiszteletbeli doktorokat 
avatott Brachna Gábor, az Amerikai 
Magyar Evangélikus Konferencia főes

peresének, Albert Greiner, a Francia 
Evangélikus Egyház ny. püspökének, 
Edgar Hark, az Észt Evangélikus Egy
ház érsekének, valamint Martti Voipio, 
a Finnroszági Evangélikus Egyház espe
resének személyében.

JOACHIM HEUBACH 
PÜSPÖK LÁTOGATÁSA

Joachim Heubach schaumburg-lippei 
(NSZK) püspök és felesége május 
21-24. között egyházunk elnökségének 
meghívására hazánkba látogatott.

A BÉKEMOZGALMAK ÉS 
AZ EGYHÁZAK VISZONYA

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Ta
nács május 21-27. között az NDK egy
házaival együtt Hirschluchban fiatal te
ológusok részére a fenti témáról konfe
renciát rendezett. Egyházunkat Lupták 
György nagymányokváraljai segédlel
kész képviselte.

AZ ÉVIT
SEGÉLYSZERVEZETÉNEK

KONFERENCIÁJA

Az Egyházak Világtanácsa Segélyszer
vezete május 22-28. között konferenci
át rendezett Szófiában az elkövetkező 
időszak segélyprogramjairól. A konfe
rencián résztvett Nagy István, a Fejér- 
Komáromi Egyházmegye esperese.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK 
FINNORSZÁGBAN

Mikko Juva finn érsek meghívására 
Káldy Zoltán püspök-elnök május
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26.-június 1. között baráti látogatást 
tett Finnországban. Útjára felesége is el
kísérte.

KÁDÁR JÁNOS 
KÖSZÖNTÉSE

Kádár Jánost, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt első titkárát 70. születés
napja alkalmából levélben köszöntötte 
Káldy Zoltán, egyházunk püspök-el
nöke.

LVSZ EGYHÁZJOGI 
KONFERENCIA

A Lutheránus Világszövetség június 
1-6. között egyházjogi konferenciát 
rendezett a romániai Paltinisen, ame
lyen résztvett Harmati Béla tanulmányi 
titkár és Fabiny Tibor teológiai akadé
miai tanár.

TÜRINGIAI
TANULMÁNYÚT

A Túringiai Evangélikus Egyház meg
hívására Bozorádyné Lőrincsik Judit 
nyíregyházi lelkész június 2-től kezdő
dően nyelvtanulás céljából egy hónapig 
Weimarban tartózkodott.

FOGADÁS A SZOVJET 
NAGYKÖVETSÉGEN 

EGYHÁZI SZEMÉLYEK 
TISZTELETÉRE

Vlagyimir Blazovszkij, a Szovjetunió 
budapesti nagykövete június 4-én a 
nagykövetségen fogadást adott a világ

vallások moszkvai békekonferenciáján 
résztvett magyar egyházi delegáció tisz
teletére. Egyházunk részéről Káldy Zol
tán püspök-elnök és Nagy Gyula, a 
Teológiai Akadémia dékánja vett részt.

OTTLYK ERNŐ PÜSPÖK 
LÁTOGATÁSA HESSEN- 

NASSAUBAN

Helmut Held egyházelnök meghívására 
Ottlyk Ernő püspök június 5-14. kö
zött látogatást tett a hessen-nassaui 
(NSZK) egyházban. Útjára elkísérte fe
lesége is.

EMBERI JOGOK, 
IGAZSÁGOSSÁG 

ÉS BIZALOMKELTÉS

A Helsinki Egyezményt aláírt államok
ban élő egyházak Emberi Jogok Prog
ramja a Dél-Európában és a Duna tér- 
ségéban élő egyházak számára a fenti 
témáról június 6-11. között konferenci
át rendezett Triesztben. Egyházunkat 
Muntag Andor teológiai akadémiai ta
nár képviselte.

EVT-KELET-EURÓPAI
TALÁLKOZÓ

Az Egyházak Világtanácsa vezetői júni
us 7-12. között Budapesten találkoztak 
és megbeszéléseket folytattak az euró
pai szocialista országokban élő egyhá
zaknak a vancouveri nagygyűlésre ki
jelölt delegátusaival, valamint az egyhá
zak vezetőivel.
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AZ EGYHÁZ, MINT 
GYÓGYÍTÓ KÖZÖSSÉG

Ez volt a témája a Német Demokrati
kus Köztársaságban élő egyházak dia- 
kóniai szervezete idei közgyűlésének. 
Egyházunkat Blázy Lajos, a Diakóniai 
Osztály igazgató-lelkésze és Muncz Fri
gyes, a Budai Szeretetotthonok igazga
tója képviselte a közgyűlésen Berlinben, 
június 14-17. között.

LIDICE EMLÉKÉRE-  
MEGÉRTÉS, BIZALOM, 

LESZERELÉS

A Keresztyén Békekonferencia június 
17-19. között emlékülést rendezett Li- 
dicében (Csehszlovákia). A falut negy
ven éve rombolták le a német fasiszták, 
lakosait kiirtották, így az értelmetlen 
pusztítás, a háború elrettentő jelképe 
lett. Magyarországról Lehel László du- 
naharaszti lelkész vett részt az ülésen.

TANÉVZÁRÓ A 
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia június 18-án 
tartotta tanévzáró istentiszteletét és ta
névzáró ünnepi ülését.

DIAKÓNIAI
TAPASZTALATCSERE

Elith Berg dán kormányfőtanácsos meg
hívta egyházunk küldöttségét, tegyen 
látogatást diakóniai intézményekben. A 
látogatásra június 18-28. között került 
sor. A küldöttség tagjai: Blázy Lajos, a

Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze, 
Muncz Frigyes, a Budai Szeretetottho
nok igazgatója, Filipinyi Jánosné főnő
vér és Bálint Éva, a nyíregyházi Élim 
Egészségügyi Gyermekotthon vezetője.

ŐSZINTÉN 
A SZERETETBEN

Ez volt a témája a badeni (NSZK) egy
ház Gusztáv-Adolf szervezete idei ün
nepségének, amelyet június 18-21. kö
zött tartottak Villingenben. Egyházun
kat ifj. Szabó Lajos pécsi másodlelkész 
képviselte.

BARTHA TIBOR 
REFORMÁTUS PÜSPÖK 

KETTŐS JUBILEUMA

Június 19-én bensőséges ünnepen kö
szöntötte a debreceni Nagytemplomban 
a Tiszántúli Református Egyházkerület, 
a Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa, államunk és társadalmunk 
Bartha Tibor református püspököt, az 
Ökumenikus Tanács elnökét születésé
nek 70. és püspöki szolgálatának 25. év
fordulója alkalmából. Az Ökumenikus 
Tanács tagegyházai és az evangélikus 
egyház nevében Káldy Zoltán püspök 
köszöntötte az ünnepeltet.

AZ EURÓPAI 
ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI 

TANÁCS 
VÉGREHAJTÓ 

BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági 
Tanács Végrehajtó Bizottsága június
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23-28. között ülést tartott Szófiában. 
Az ülésen résztvett Görög Tibor lel
kész, a Keresztyén Békekonferencia 
prágai irodájának igazgatója, az Ifjúsági 
Tanács alelnöke.

VENDÉGSZOLGÁLAT 
A REFORMÁTUS 
KÁNTORKÉPZŐN

A Református Kántorképző Tanfo
lyam vezetősége felkérésére Trajtler Gá
bor zenei igazgató június 30-án Debre
cenben a tanfolyam résztvevőinek elő
adást tartott, valamint szemináriumi 
keretben beszámolt az új evangélikus 
énekeskönyvről.

LELKÉSZAVATÁS, 
SZOLGÁLATRA BOCSÁTÁS 

AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLETBEN

Ottlyk Ernő ny. püspök lelkészeket 
avatott és lelkészi munkatársi szolgálat
ra bocsátott ki az alábbiak szerint: júni
us 27-én a budavári templomban Nagy- 
né Ferenczy Erzsébetet, július 23-án a 
szombathelyi templomban Kiss Pétert, 
július 3-án a nagysimonyi templomban 
ifj. Magassy Sándort, július 4-én a rép- 
celaki templomban Smidéliusz Zoltánt, 
július 11-én a Győr-nádorvárosi temp
lomban Deméné Gede Erikát.

Összeállította: 
Harkányi László
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Új tiszteletbeli doktoraink

Edgar Hark észt érsek Martti Voipio finn esperes

Brachna Gábor főesperes Albert Greiner francia püspök



Gyülekezeteink élete

Gyűjtve az Evangélikus Élet 1981. és 1982. nyara közti számaiból a gyülekezeteink 
életével kapcsolatos híreket, több ízben olvasok híradást arról, hogy valamely városunk
ban vagy községünkben a lutheri reformáció egy időben a nagy reformátor tevékenysé
gével gyökeret vert. Ezek között a gyülekezetek között van olyan, amely nemzetünk és 
egyházunk próbatételei között megkisebbedett, de ma hatvan evangélikus építi újjá 
templomát. Van, amelyik egy időre eltűnt nádasok és lápok búvóhelyén, hogy aztán új 
erővel támadva fel máig is hitben és szolgálatban erős bástyája legyen magyarországi 
evangélikus egyházunknak. Van, amelyik a pusztából nőtt fel Bibliájukat, kátéjukat, 
énekeskönyvüket, nemegyszer papjukat is magukkal hozó, új otthont építők hitéből 
egyházunk egyik legnagyobb gyülekezetévé.

Sokféle történeti, társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkező gyülekezeteink életé
nek azonban vannak közös vonásai is. Általában megtaláljuk a templom szeretetét, 
ahol Luther szándéka szerint anyanyelvűnkön halljuk Isten igéjét. Ezért gyakran olva
sunk építkező gyülekezetekről. Szeretik gyülekezeteink az egyházi éneket és zenét, 
amelynek hitépítő erejére példát mutatva ugyancsak a reformátor hivta fel a figyelmet. 
Ezért sok egyházzenei áhítatot tartanak, városi nagy gyülekezettől falusi gyülekezete
kig, nem egy esetben még szórványban is gyülekezeti énekkarok szolgálnak. Ezek szá
ma most az LVSZ nagygyűlés előtt még szaporodik is. Nagy érdeklődés és tanulási kedv 
jelentkezett az új énekeskönyv megjelenésének hírére. Erősödik a testvéri összetarto
zásnak a gondolata és a segítőkészségnek a szándéka a gyülekezetek között. Ezért szíve
sen kerekednek fel hittestvéreink és vesznek részt más gyülekezetek ünnepi alkalmain, 
de gyakran áldozattal és kétkezi munkával is oadállnak a rászoruló gyülekezetek mellé. 
A hit mélyebb ismeretének vágya és még jobb munka végzésének szándéka jelentkezik 
a különböző konferenciákon és találkozókon. Régi hagyományok ápolása, az egyház- 
történet kutatása segít mélyebb önismeretre. Megnőtt az érdeklődés a nemzetközi egy
házi kapcsolatok iránt és a felelősség társadalmunk és a világ ügyeivel kapcsolatban, 
különösen is a LVSZ Budapesten rendezendő nagygyűlése előkészítésével kapcsolatban 
és az egyházi világszervezeteknek a béke érdekébe tett erőfeszítései összefüggésében.

Több más mellett ezek a közös vonások jellemzően jelenkeztek az elmúlt év során is. 
Eredetüket a lutheri és az azt aktualizáló hazai diakóniai teológiánkban lelhetjük meg. 
Ezeknek az értékeknek a megtartása és gazdagítása minden magyarországi evangélikus 
lelkésznek és gyülekezeti tagnak szent kötelessége, ahogy tudatosan is kerestük az 
Evangélikus Élet hasábjain, milyen örökséget kell átadnunk a jövő egyházának.
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Közben mint a világ keresztyénsége, mi is birkózunk a korunk által felvetett kérdé
sekkel és kísértésekkel. A nagy korforduló által teremtett új helyzetekkel. A reformá
cióban kezünkbe adott ige hűséges hallgatása és tanulása, a közösség építése és a hitből 
fakadó szolgálat a megújulás és megerősödés naponkénti forrásként kínálja magát 
mindnyájunk számára.

Egy hiba kiigazítással kell kezdenem. Túllépve már a rendelkezésemre álló sorhatárt 
az elmúlt évi naptárban, az iharosberényi lelkésziktatás híre mellé egy félmondatban 
megpróbáltam beszorítani a sandi templom még aznap délután történt újrafelszentelé- 
sének az eseményét is. Az én hibámból lett Sandból Surd. Köszönöm a sandi hittestvé
rek egy évi türelmét a korrekcióig és remélem, hogy nagy áldozattal renovált templo
muk képe, amelyet Teke Zsigmond lelkésztársam megküldött szintén helyet talál ezévi 
naptárunkban. Tehát a helyes hír:

SAND

Dr. Káldy Zoltán püspököt 1981. május 24-én délután a falu határában várta a gyü
lekezet „autósbandériuma”, hogy elkísérje megújított templomához, amelyet a püs
pök ezen a napon adott át újra rendeltetésének. -  Sand nevével 1372-től találkozunk 
Somogy megye történetében. A török pusztítás után vend nemzetiségű családok tele
pültek a községbe, és ők építették meg 1806-ban a ma is álló kőtemplomot. A 285 ezer 
Ft értékben kívül-belül renovált templom 265 lélek felmérhetetlen értékű templomsze- 
retetéről prédikál és a köztük több mint 40 éven át szolgáló Teke Zsigmond pásztori 
hűségéről. Az ünnepi közgyűlésen, amelyet Gerencsér József gyülekezeti felügyelő nyi
tott meg, jelen voltak a helyi közigazgatási, társadalmi és egyházi szervek vezetői és 
képviselői. A szolgálatokban a püspöknek Dubovay Géza esperes segédkezett.

DEÁK TÉR

Jól érzékelte az Evangélikus Életben megjelent beszámoló cikk írója, hogy nincs 
olyan szolgálata a Lutheránia ének- és zenakarának, amely ne hozna minden esetben 
valami újat, még ha már korábban előadott műről is van szó. Bach h-moll miséjének 
1981. Exaudi és Pünkösdvasámapi előadását a Szentlélek erejéről való bizonyságtétel 
határozta meg és sajátos színt adott azoknak, hogy a kart ezeken az alkalmakon Her
bert Manfred Hoffman egyházzenész vezényelte (Frankfurt am Mein), aki korábban 
már remek orgonaművészként mutatkozott be hazánkban.

KOMÁROM

Az Ács, Almásfüzitő, Nagyigmánd, Szőny filiákat is magába foglaló gyülekezet azért 
került újra reflektorfénybe 1981 Pünkösdvasárnapján, mert erejét felülmúlva újította 
meg az 50. évfordulóra Ittzés Gábor lelkész irányításával a templomot, lelkészlakást és 
irodai helyiségeket magába foglaló épületét. A hálaadó istentisztelet szolgálatát dr. 
Ottlyk Ernő püspök végezte.

MEZŐBERÉNY II.

Magyar és szlovák nyelvű istentisztelet keretében iktatták be a gyülekezet újonnan 
megválasztott presbitereit Táborszky László, a Kelet-Békési Egyházmegye esperese 
szolgálatával.
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ŐRIMAGYARÓSD

A gyülekezet jelentős anyagi áldozattal felújíttatta orgonáját. Ez alkalommal Gáncs 
Aladár adott orgonaestet, amelyen az igehirdetés szolgálatát Fehér Károly, a Vasi Egy
házmegye esperese végezte.

VÁC

Diakóniai napnak adott helyet a gyülekezet, amelyen a Pest megyei Egyházmegye 
gyülekezeteinek tagjai vettek részt. Muncz Frigyes a fogyatékosok gondozásáról tartott 
előadást. A dán evangélikus egyház köszöntését adta át a jelenlevőknek és adott tájé
koztatót az ottani diakóniai munkáról Elith Berg minisztériumi osztályvezető.

SOPRON

A múlt és jelen egészséges összekapcsolása jegyében ünnepelték meg a soproni or
szággyűlés 300. évfordulóját. Az ünnepség ökumenikus alkalommá szélesedett, ame
lyen az igehirdetés szolgálatát Kovách Attila református püspök, az ünnepi előadást 
Ottlyk Ernő püspök végezte. Bekapcsolódott a szolgálatba Csizmadia Károly reformá
tus és Bárány Gyula evangélikus esperes, a győri református kamarazenekar és a sopro
ni evangélikus énekkar is.

Az ünnepnapot megelőzően szentelte fel Ottlyk Ernő püspök a gyülekezet felújitott 
templomkápolnáját, az ünnep délelőttjén pedig igehirdetésekkel szolgált a gyülekezet-

A soproni parókia épülete
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Ugyancsak az ünnephez kapcsolódóan nyílt meg az Evangélikus Országos Múzeum 
soproni gyűjteményi kiállítása, amely egy éven át tárta látogatók elé a Türelmi rendelet 
emlékeit, soproni vonatkozású műtárgyakat és nyomtatványokat. A kiállításhoz érté
kes segítséget nyújtott a soproni Liszt Ferenc Múzeum, a Győr-Sopron megye és városi 
Levéltár, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és az Országos Széchényi Könyvtár.

BAKONYSZOMBATHELYEN

tartott diakóniai csendesnapot a Fejér-Komáromi Egyházmegye, amelyen dr. Holtai 
Margit főorvosnő tartott előadást: „Fogyatékosok a világban és hazánkban” címen. 
Csizmazia Sándor igazgató a nyíregyházi Elim szeretetintézmény munkájáról számolt 
be. Igehirdetéssel Nagy István esperes, Varga György és Zászkaliczky Péter lelkész 
szolgált. A gyülekezet énekkara és tagjai énekkel és versmondással gazdagították az 
együttlétet.

MAGYARGENCS

A reformáció korába gyökerező kis dunántúli gyülekezet megújította templomát. A 
hálaadó istentisztelet szolgálatát Síkos Lajos esperes végezte.

A magyargencsi templom
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NAGYSZÉNÁS

„Bemutatom egyházamat” címen tartottak sorozatot a gyülekezeti bibliaórákon, 
amelynek keretében Kovács Pál békéscsabai evangélikus, Aranyi Imre nagyszénási ró
mai katolikus, Molnár István orosházi református, Magdu János gyulai ortodox, Vadá
szi András szegedi metodista és Miilei Sándor nagyszénási ádventista lelkész ismertette 
egyháza tanítását, jellegzetességeit, szokásait.

HARTA

A két éve megújított orgonát 1981. június 28-án Trajtler Gábor szólaltatta meg egy
házzenei áhítat keretében megmutatva a megújított orgona hangszíngazdagságát és 
nagy variációs lehetőségét. Igehirdetéssel Tóth-Szöllős Mihály esperes szolgált.

DÁNSZENTMIKLÓS

1981. június 28-án először szólalt meg a kölesdi gyülekezettől megvásárolt harang a 
225 lelkes pestmegyei gyülekezetben. Az ünnepi alkalmat, amelyen Keveházi László 
esperes hirdetett igét, az is emlékezetesebbé tette, hogy jelen volt és köszöntötte a gyüle
kezetei dr. Anza Lema, az LVSZ főtitkárhelyettese és Marc Chambron, a kommuniká
ciós osztály vezetője.

ESZTERGOM

Hatvanöt éves fennálásáért hálát adva a 22 helységet magábafoglaló gyülekezet az 
ünnepi szolgálatra Káldy Zoltán püspök elnököt hívta meg. A püspök, Nagy István es
peres és az ünnepen résztvevő Rigó Pál, a Komárom megyei Tanács V. B. egyházügyi 
titkára egyképpen megbecsüléssel szólt az esztergomi szórványgyülekezet és lelkésze, 
Molnár Gyula szolgálatáról.

ŰZD

A Sárszentlőrinchez tartozó kis gyülekezet templomszentelésének 45. évfordulójára 
felújította templomát és az ünnepi szolgálat elvégzésére Káldy Zoltán püspököt hívta 
meg, aki köszöntésében kiemelte, hogy a kis uzdi templom iskolája lehet a testvéri sze
retetnek, mivel helyet ad a helyi másik két keresztyén felekezet istentiszteleti alkalmai
nak is.

CSENGŐD

A Deák téri templomban történt lelkésszé avatását követőleg beiktatta lelkészi szol
gálatába Tóth-Szöllős Mihály esperes Sárkányné Horváth Erzsébetet. A Csengőd-Páhi- 
Kaskantyui Társgyülekezet Kiskőröstől Kunszentmiklósig és Hartától Kecskemétig 
foglalja magába a nagyrészt tanyákon élő evangélikusokat.
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A társgyülekezet testvéri közösséggé kovácsolódását azzal is erősítették, hogy közös 
kirándulásokat szerveztek, amelyek során felkeresték különböző egyházi intézményün
ket is.

CSANÁD APÁCÁN

lelkésszé avatásának 50. évfordulóján szeretetvendégségen köszöntötte a gyülekezet He
gedűs Lajos lelkészt. Az egyházmegye köszöntését Koszorús Oszkár esperes, a volt ta
nítványokét Ribár János ceglédi lelkész tolmácsolta.

KAPOSVÁR
A gyülekezet tanévnyitó istentiszteletén Groó Gyula teológiai tanár szolgált igehirde

téssel és előadással. A gyermekek harmonium- és trombitaszámokkal kapcsolódtak a 
szolgálatba.

VADOSFA

Nemeskér mellett Vadosfa volt ismert artikuláris hely az 1681. soproni országgyű
lésen meghatározottak közül. A Türelmi Rendeletig 35 Rába közi falu evangélikusságá- 
nak lelki otthonát a 300. évfordulóra felújította a gyülekezet. A ma már önálló kör
nyékbeli gyülekezetekből is sokan jöttek el együtt ünnepelni. Ottlyk Ernő püspök szol
gált délelőtt igehirdetéssel, délután pedig előadással. Sümeghy József, a gyülekezet lel
késze a Türelmi rendelet előtti és utáni kor helyi egyháztörténetét tárta fel. Részt vett a 
szolgálatokban Bárány Gyula és Nagy István esperes. Gyülekezeti gyermekkórus éne
kelt Ferenczy Judit vezetésével és gitárkíséretével. Gazdagította a programot a soproni 
gyülekezet énekkara Laborczi Erzsébet vezetésével, Joób Sándor csellójátéka, Ferenczy 
Judit szólóénekei. A felújított értékes Angster orgonán Fejérvári Sándorné játszott. Sok 
érdeklődő tekintette meg a gyülekezet műkincseit bemutató kiállítást is.

FARMOS

Új imaház alapkövét tették le a Tápiószelével társult gyülekezetben Keveházi László 
esperes szolgálatával.

NEMESHANY

Az ajkai gyülekezethez tartozó 60 lelkes gyülekezet nagy áldozattal egy hét alatt újí
totta fel templomát. 1981. szeptemberében Győr Sándor lelkész szolgálatával tartották 
meg a hálaadó istentiszteletet.

OROSZLÁNY

A Fejér-Komáromi Egyházmegye kántorai itt tartották csendesnapjukat Nagy István 
esperes és Fasang Árpád ny. zenei igazgató szolgálatával.
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CSORVÁSON

80 évvel ezelőtt szentelték fel a templomot. Több helyen felújításra szorult a templom. 
A munkák befejezése után Káldy Zoltán püspököt hívták meg hálaadó ünnepükre, aki 
új tisztségviselőket is iktatott be szolgálatukba és új oltárterítőt is szentelt. Az ünnepi 
esemény délután Táborszky László esperes igehirdető szolgálatával zárult.

OSTFFYASSZONYFA -  CSÖNGE

A múltban is szoros kapcsolatban lévő két gyülekezetben kettős ünnep volt 1981. 
szeptemberében. Délelőtt a gyülekezet példamutató áldozatával felújította ostffyasz- 
szonyfai templomot adta át rendeltetésének újra Ottlyk Ernő püspök. Délután pedig 
Csöngén lelkésszé avatta Muntag Andor teológiai tanár és Fehér Károly esperes közre
működésével Deméné Smidéliusz Katalint.

Az ostffyasszonyfai templom

GYŐRÚJFALU

A Győrhöz tartozó filia, amelyben eleven hitélet folyik, felújította nagy áldozattal az 
1954-es árvíz ideje óta sebeket hordozó templomát, amelyet szeptember 20-án Ottlyk 
Ernő püspök áldott meg, akinek Bárány Gyula esperes segített a szolgálatokban.
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KONDOROS

A gyülekezet nemrég felújított orgonáján Gáncs Aladár adott egyházzenei hangver
senyt szeptember 27-én. Közreműködött a csabacsüdi énekkar Deme Zoltánná vezeté
sével. Igét hirdetett Táborszky László esperes.

Presbiterek beiktatása alkalmából tartott szeretetvendégségen dr. Kneffel Pál igazga
tó-főorvos tartott Schweitzer Albertról vetítettképes előadást.

A 150 éves templomot az évfordulóra felújította a gyülekezet. Felújítást végeztek a 
lelkészlakáson is. Munkájukat támogatta a közegyház is és a kondorosi gyülekezet. Az 
ünnepi hálaadó istentisztelet szolgálatát Káldy Zoltán püspök végezte.

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnapon, amely az 1787-ben épült templom fel- 
szentelési emléknapja, szentelte fel Ottlyk Ernő püspök az újonnan épített gyülekezeti 
termet. Természetes, hogy a már évtizedek óta szolgáló s vendégszolgálatokat vállaló 
gyülekezeti énekkar ezen az ünnepen különösen is kiemelkedő szinten szolgált Nagy 
Dániel vezetésével.

DUNAHARASZTI

TÁPIÓSZELE

OROSZLÁNY

A nagytarcsai templom
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BÖKÖD

A még a Türelmi Rendelet előtt épült ún. „pajta-stílusnak” a jegyeit hordozza ma
gán a gyülekezet temploma. 200 éves évfordulóra a gyülekezet önerőből újította fel 
templomát. Az ünnepen Ottlyk Ernő püspök és Nagy István esperes szolgáltak.

A felújított bokodi templom

NAGYTARCSA

Népviseletbe öltözött felnőttek és gyerekek, a szomszéd gyülekezetekből érkezettek 
nagy serege várta 1981. szeptember 25-én Káldy Zoltán püspököt arra a hálaadó isten- 
tiszteletre, amelyen megemlékeztek templomuk 50 éves évfordulójáról.

RÁKOSKERESZTÚR

A gyülekezet október 18-i istentiszteletén bocsátotta a lelkészi munkatársi szolgálat
ra Káldy Zoltán püspök Hegedűs Zsuzsanna végzett teológust. A püspök igehirdetését 
az Evangélikus Élet „Sokat termő búzaszem” cím alatt teljes terjedelmében közölte.
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A nagybörzsönyi templom

SZENTANTALFA

A mencshelyi gyülekezet 150 éves külső és belső felújítása a helyi gyülekezet, a Gyü
lekezeti Segély és az Országos Műemléki Felügyelőség összefogásának eredményeként 
újult meg. Ottlyk Ernő püspök és Síkos Lajos esperes szolgáltak a hálaadó istentisztele
ten.

ÖCS

Az ajkai gyülekezethez tartozó 60 lelkes filia templomának felújítása a gyülekezet 
nagy áldozatkészsége mellett az ajkai és a csékúti hittestvérek testvéri segítő szereteté- 
nek a tanúja is. De jelentős segítséget nyújtott a közegyház is. A hálaadó istentisztele
ten, amelyen Ottlyk Ernő püspök és Síkos Lajos esperes szolgált, szűknek bizonyult a 
templom.' Az ünnepet melegebbé tette a lelkész felesége, Győr Sándorné által vezetett 
felnőtt és gyermekkar szolgálata.

IRSA

A templom felszentelése 180. emléknapjára az elektromos fűtés bevezetésével ké
szült a gyülekezet. Káldy Zoltán püspök szolgált a hálaadó istentiszteleten.
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SÁRVÁRON

tartottak testvéri találkozót a Vasi, Győr-Soproni és Veszprémi Egyházmegye papnéi. 
Az együttléten Káldy Zoltán püspök-elnök a LVSZ budapesti nagygyűlésének előké
születeiről, felesége dr. Esze Magdolna pedig utazási élményekről tartott beszámolót. 
Délután megtekintették a felújított, a magyar reformációval kapcsolatban nagy szerepet
játszó várat.

KARAKÓSZÖRCSÖK

A Kerta-Veszprémgalsa társgyülekezet filiája kettős ünnepre fogadta Ottlyk Ernő 
püspököt. Kis István adományából felújították az 1911-ben épült orgonájukat és új ra
vatalozót építettek.

VESZPRÉM

Új gyülekezeti termet adott át rendeltetésének Ottlyk Ernő püspök 1981. október 
10-én, amelyet a parókián emelet ráépítéssel hoztak létre a gyülekezet tagjai 300 ezer 
Ft pénzbeli adománnyal és önkéntes munkával.

SZEPETNEK

Reformáció ünnepén Szabó Ferencné, a gyenesdiási szeretetotthon, Kapernaum ve
zetője tartott beszámolót az otthon életéről. A több mint háromezer forint adomány a 
gyülekezetnek egyházunk diakóniai munkája iránti felelősségének tanújele.

DEÁK TÉR

Bach J. S. műveiből állította össze programját a Lutheránia az 1981. november 15-i 
egyházzenei áhítatra. Az egyházzenei áhítatot, amelyen Faragó Laura, Schultz Katalin, 
Molnár András, Kuncz László voltak a szólisták. Trajtler Gábor orgonáit és Weltler 
Jenő vezényelt, azért emeljük ki az egyházzenei programok sorából, mert a Lutheránia 
újra igazolta, milyen magas fokon tudja tolmácsolni az „ötödik evangélista” üzenetét.

GYÖMRŐ

Országos egyházunk segítségével és a gyülekezet nagy áldozatkészségével végezték el 
a templom és a parókia megújításának sürgető feladatát. A hálaadó ünnepen Keveházi 
László esperes szolgált igehirdetéssel. A testvéri összetartás tanúságaképpen gazdagítot
ta az együttlétet a vecsési gyülekezet énekkara Marschalkó Gyula vezetésé
vel. .

KÖRMEND

Új lelkészlakás és gyülekezeti terem épült a hívek áldozatából, amelyet Ottlyk Ernő 
püspök adott át rendeltetésének Fehér Károly esperessel.
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SZIRÁK -  VANYARC

Közös diakóniai napot tartott a két nógrádi gyülekezet egyházzenei programmal, 
amelyen a vanyarci gyülekezet énekkara szolgált Schultz Jenőné vezetésével. A három
ezer forint offertóriummal a balassagyarmati szeretetotthont segítették.

BAKONYSZOMBATHELY

Harkányi László, sajtóosztályunk tördelőszerkesztője szolgált igehirdetéssel és elő
adással a gyülekezetben és filiáiban: Hántán, Bakonyháton, Kisbéren és Ászáron.

LUCFALVA

Igehirdetéssel és előadással szolgált a gyülekezetben Kamer Ágoston országos főtit
kár, aki találkozott a gyülekezet presbitériumával is.

SOLTVADKERT -  BOCSA

A Soltvadkerthez tartozó bócsai szórványgyülekezet szervezésének 30. évfordulójára 
meghívta egykori szervező lelkészét, Mezősi György csepeli lelkészt istentisztelet tartá
sára és szeretetvendégségi szolgálatra.

Délelőtt a soltvadkerti templomban hirdette az igét, majd a presbitereknek adott tájé
koztatót az Evangélikus Élet szerkesztési munkájáról a lap felelős szerkesztője.

DOMONY -  VÁCEGRES

Ádventi műsorral szolgáltak a teológusok Selmeczi János otthon igazgató vezetésével 
mindkét gyülekezetben. Kaarina Kumpula finn ösztöndíjas finn ádventi szokásokról 
számolt be. Ez egyike volt annak a számos szolgálatnak, amelyet teológusnapok, 
szupplikációk és egyéb szolgálatok formájában végeztek az 1981-82-es tanévben.

NYÍREGYHÁZÁN

tartottak presbiteri konferenciát a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye presbiterei számára 
Tóth-Szöllős Mihály, a Bács-Kiskun egyházmegye esperesének szolgálatával az LVSZ 
nagygyűlésre való gyülekezeti felkészülésről és a Bács-Kiskun megyei gyülekezetek éle
téről. Igehirdetéssel Szabó Gyula esperes és Csizmazia Sándor lelkész szolgáltak.

PILIS

Ádventi evangélizációs alkalmakon szolgált a gyülekezetben Balikó Zoltán pécsi lel
kész.

DUNAEGYHÁZA

Sulyok Imre zeneszerző, a kelenföldi gyülekezet karnagy orgonistája orgonáit egy
házzenei áhítaton. Igét hirdetett Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész, énekelt Szabó Erzsé
bet.



KEMENESMAGASI

Felújította parókiáját és új gyülekezeti termet alakított ki a Vönöckhöz tartozó gyü
lekezet. A korszerű új gyülekezeti teremben Fehér Károly esperes hirdette az igét.

NYÍREGYHÁZA

Hagyománnyá vált, hogy az évi hangversenyek sorát, amelyeket havonta tartanak, a 
debreceni Kollégiumi Kántus estje zárja. 1981-ben Gárdonyi Zoltán kórus- és orgona
műveiből állították össze programjukat a 75 esztendős zeneszerző tiszteletére. A kórust 
volt tanítványa, Berkesi Sándor vezényelte, orgonán kísért Karasszon Dezső orgona
művész.

FASOR

A gyülekezet 1982. évi első egyházzenei áhítatán a nyugat-berlini Charlottenburg 
Epiphania-templom Leonard-Lechner együttese vendégszerepeit. Az igehirdetés szol
gálatát Káldy Zoltán püspök végezte.

A csömöri gyülekezet tagjai
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A csömöri gyülekezet tagjai

NAGYKANIZSA

A gyülekezeti ház építésének 50. évi évfordulójára közel hatvanezer forint értékben 
felújítási munkákat végeztek. A hálaadó ünnepen Győri Gábor iharosberényi lelkész és 
az iharosberényi énekkar szolgáltak. Az ünnepi alkalom perselyét a szeretetszolgálat 
céljaira juttatták el.

MEDGYESEGYHÁZA

100 éve kilencven evangélikus és 3 katolikus család alapította újra a török idők alatt 
elpusztult községet. Az evangélikus gyülekezet azzal járult hozzá az évfordulóhoz, 
hogy felújította a község központjában lévő épületeit, amelyeket Káldy Zoltán püspök 
adott át újra rendeltetésüknek a magyar-szlovák nyelvű istentiszteleten Táborszky 
László esperes közreműködésével. Jelen volt az ünnepségen Gregor György, Békés me
gye Tanácsa V. B. egyházügyi előadója. Emelte az együttlét ünnepélyességét a gyüleke
zet fúvós zenekarának szolgálata Zilbauer József vezetésével.
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BUDAVÁR

A szlovákiai evangélikus egyház delegációjának látogatása alkalmából Jan Vladimir 
Michalko orgonaművész, a szlovákiai evangélikus egyház egyetemes püspökének, Jan 
Michalkónak a fia orgonahangversenyt adott. A művész a készülő új szlovák énekes
könyv szerkesztőbizottságának titkára. Az igehirdetés szolgálatát Korén Emil esperes 
végezte.

BEZI

A Rábca-parti, Enesével hosszú ideje társultan élő gyülekezet megújította templo
mát. A hálaadó istentiszteleten Ottlyk Ernő püspök és Bárány Gyula esperes szolgál
tak.

SZARVAS -  ÚJTEMPLOM

1972-ben derült ki, hogy fagombásodás következtében súlyos veszély fenyegeti ne
ves alföldi gyülekezetünknek ezt a templomát. Az utána következő tíz év a megmentés 
és felújítás jegyében telt el. A gyülekezet több mint félmillió forintos áldozata mellett 
jelentős részt vállalt az Országos Egyház, a kondorosi gyülekezet, a Lutheránus Világ- 
szövetség és a Gustav Adolf Egyesület (NSZK). Káldy Zoltán püspök végezte a munkát 
befejező hálaadó istentisztelet szolgálatát. Az ünnepi közgyűlésen képviseltették magu
kat a megyei és városi állami szervek, valamint a helyi felekezetek és a szomszédos gyü
lekezetek.

BÉKÉSCSABA

Közel száz presbiter vett részt a kelet-békési egyházmegye presbiteri konferenciáján, 
amelyen Táborszky László esperes a gyülekezetek felkészüléséről a LVSZ budapesti 
nagygyűlésére. Hule$ Alfréd gerendási lelkész a Türelmi Rendelet évfordulójáról tartott 
előadást. Igeszolgálatot Petor János mezőberényi és Deme Károly kondorosi lelkészek 
végeztek. Az időszerű kérdések vitafórumát Povázsay Mihály vezette.

CSEPEL

A helyi gyülekezetek imaheti záróösszejövetelén Selmeczi János a Teológus Otthon 
igazgatója, az LVSZ -  ortodox párbeszéd bizottság tagja tartott előadást a párbeszéd kü
lönböző lehetőségeinek időszerű kérdéseiről.

CSABACSÜD

Négyévi munkával és nagy anyagi és munkaáldozattal végezte el a gyülekezet a 
templom teljes felújítását, valamint a lelkészlakás és gyülekezeti ház modernizálását. 
Káldy Zoltán püspököt kérték a hálaadó istentisztelet igehirdetési szolgálatára. Részt 
vett a szolgálatokban a nemrég alakult énekkar is.
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GYŐR -  ÖREGTEMPLOMBAN

adott hangversenyt Peskó György orgonaművész, majd a debreceni Kodály Kórus Gu
lyás György karnagy vezetésével. A bevétel javarészét a rokkantak támogatására aján
lották fel.

ALBERTI

A gyülekezet egyhetes ünnepi sorozattal adott hálát 270 éven át való fennmaradásá
ért, amelynek záróünnepén Káldy Zoltán püspök hirdette Isten igéjét. Az ünnepségen 
szolgált a gyülekezet énekkara valamint a szegedi Kantikum Kórus is.

PÁLFA

A negyven éve a kis dunántúli gyülekezetben szolgáló Kiss Béla vezetésével újították 
meg templomukat a pálfaiak. Káldy Zoltán püspök, aki segítette őket tervük megvaló
sításában, az ünnepi istentisztelet alkalmával nagyra értékelte a hűséges lelkipásztori 
szolgálatot.

CEGLÉD

A renováló gyülekezetnek vendégszolgálata alkalmával adta át Kamer Ágoston or
szágos főtitkár a Gyülekezeti Segély „kis szeretetadományát” (110 ezer Ft) és tartott be
számolót a szolgálatát 120 éve végző mozgalom munkájáról.

MENDE

A több évtizedes lelkészi és esperesi szolgálat után nyugalomba vonult Detre László 
helyére a gyülekezet ifj. Foltin Brúnót hívta meg, akit Keveházi László esperes az új 
lelkész elődjének, valamint édesapjának, id. Foltin Brúnónak a segédletével iktatott be 
szolgálatába.

GYŐR

Bach Máté passióját adta elő a Lutheránia ének- és zenekara az Öregtemplomban. Ez 
egyike volt a Lutheránia vidéki szolgálati útjainak. Bekapcsolódott a szolgálatba H. M. 
Hoffmann frankfurti karmester (orgonaművész).

BUDAVÁR

A Bécsikapu téri templomban Schütz János passióját adta elő a gyülekezet Schütz 
kórusa Csorba István vezetésével, Szemere Erzsébet, Basky István, Blazsó Sándor és 
Heim László közreműködésével 1982 virágvasámapján.

OROSHÁZA

Kis Jánost lelkészéül választotta a gyülekezet, akit Benkő István megbízott esperes 
iktatott be hivatalába.
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MEZŐBERÉNY

Az egyházkerület püspöke, Káldy Zoltán Csepregi Zsuzsa lelkészi munkatársat 
küldte ki a mezőberényi I. kerületi lelkészi szolgálatra. Lelkésszé avatását is a püspök 
végezte Pröhle Károly teológiai tanár, ökumenikus főtitkár -  akinek korábban munka
társa volt az avatandó -  és Táborszky László esperes segédletével. Ezt követőleg az es
peres lelkészi állásába is beiktatta az újonnan felavatott lelkészt a hatalmas ünneplő 
gyülekezet jelenlétében.

FASORI

templomunkban került sor három több évtizede hűségesen szolgálatot teljesítő női lel
készi munkatárs lelkésszé avatására. Az Országos Presbitérium ide vonatkozó határoza
ta alapján Káldy Zoltán püspök avatta lelkésszé Dókáné Lakos Magdolnát, Muntagné 
Bartucz Juditot és Takácsné Kovácsházi Zelmát. A rendkívüli alkalom ünnepélyessé
gét emelte a Lutheránia Énekkar szolgálata Weltler Jenő vezetésével és a fasori énekka
ré Szentpéteryné Kéri Klára vezetésével.

OSTFFYASSZONYFA -  CSÖNGE

A társgyülekezetben ifj. Szabó Lajos pécsi másodlelkész végzett igehirdetési szolgála
tokat és vetitettképes élménybeszámolót nyugat-németországi tanulmány útjáról.

KECSKEMÉTEN

Nagy Gyula teológiai akadémiai dékán, püspökhelyettes a helyi református és evangéli
kus gyülekezet közös estéjén előadást tartott a világ evangélikusságának mai helyzetéről 
és az 1984. évi Budapesten tartandó LVSZ-nagygyűlés előkészületeiről.

TAB

Harkányi László tördelőszerkesztő igehirdetésekkel és sajtónkról való beszámolók
kal szolgált a gyülekezet központjában, valamint Torvajon, Bábonymegyeren és So- 
mogymeggyesen.

FASOR

adott helyet ez évben a Lutheránia János passiója előadásához. Az esemény rendkívüli
sége nemcsak az, hogy a Deák téri templom renoválása alatt „vándorútra” kelt kiváló 
kórus szívesen látott vendég volt a történetük során sok szállal összekapcsolódó testvér
gyülekezetben, de jelen voltak az egyházzenei áhítaton a LVSZ budapesti nagygyűlés 
előkészítő munkájában fáradozó LVSZ delegáció tagjai: C. H. Mau főtitkár, Anza 
Lema főtitkárhelyettes, Bodil Sölling asszony, a nagygyűlést előkészítő bizottság elnö
ke és Sam Dahlgren, az Egyházi Együttműködési Osztály Európa -  titkára is. Az egy
házzenei estről Kiss József Kossuth-díjas filmrendező vezetésével felvétel készült egy 
állami megbízatás alapján készülő filmhez. A zsúfolt templomban Káldy Zoltán orszá
gos püspök-elnök hirdette az igét.
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NEMESKÉREN

1982. májusában is megtartották a hagyományossá vált nemeskéri napot. Délelőtt 
Ottlyk Ernő püspök szolgált igehirdetéssel, énekelt az oroszlányi énekkar Nagy Dániel 
vezetésével. A délutáni ünnepségen Bárány Gyula esperes és id. Foltin Brúnó lelkészi 
szolgálata mellett részt vállalt a programban Kneffel Pál ny. főigazgató-főorvos vetített
képes előadással, Bánffy György színművész, Balázs János egyetemi tanár és Jánosy Ist
ván költő előadással, a Sopronbánfalvi Fúvószenekar és az oroszlányi gyülekezet ének
kara.

GYŐR

Kettős lelkészi beiktatás alkalmából hirdetett igét Ottlyk Ernő püspök a nádorvárosi 
templomban. Bárány Gyula esperes iktatta lelkészi szolgálatukba Bödecs Barnabás és 
Ittzés Gábor lelkészeket. A szolgálatban résztvett Tekus Ottó igazgató lelkész is. Az ün
nepi közgyűlésen résztvett és felszólalt Horváth Antal, a Győr-Sopron Megyei Tanács 
V. B. egyházügyi titkára.

Az Öregtemplomban vendégszerepeit a vakok Homérosz Kórusa Peskó György kar
nagy vezetésével. Igehirdetéssel Ittzés Gábor szolgált. Felszeghy Pál, a Vakok és Csök
kentlátók Győr-Sopron megyei szervezetének elnöke felszólalásában értékelte a rendkí
vül kiemelkedő alkalom jelentőségét.

OROSHÁZÁN

rövid időn belül másodszor is lelkésziktatásra került sor. Gyarmati Istvánt, a város szü
löttét, aki a teológiai tanulmányait követőleg egyházkerületi segédlelkészként szolgált 
Káldy Zoltán püspök mellett és ebben a minőségében gyakran jelentek meg beszámoló 
írásai az Evangélikus Életben is, iktatta be lelkészi állásába Benkő István mb. esperes. 
A gyülekezetben történt lelkészbeiktatások összefüggenek azzal, hogy Koszorús Oszkár 
a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese, egyúttal hosszú időn át a gyülekezet lelkésze 
nyugdíjba vonult.

CEGLÉD

A nagy történelmi múlttal rendelkező mezőváros evangélikussága bensőséges ünnep 
keretében, Káldy Zoltán püspök szolgálatával vette újra használatba teljesen megújított 
templomát, amelyhez jelentős segítséget nyújtott országos egyházunk és a külföldi hit
testvérek, de a gyülekezet is méltó módon hozta meg áldozatát. Az ünnepi szolgálatban 
résztvett Keveházi László esperes is. Gazdagította az ünnepet Péntek Lajos kántor 
éneklése is orgonakísérettel.

CSEPEL

Egyházzenei áhítatra várta vissza 30 esztendő után egykor nagyon kedves káplánját 
Gáncs Aladárt és feleségét a gyülekezet. Népes érdeklődő gyülekezet családias légkör
ben hallgatta az azóta ismertté vált egyházi zeneművész által bemutatott műveket, va
lamint a Surányi Hajnalka által vezetett ifjúsági kamarakórus énekkari számait. A ven-
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dég lelkész igehirdetésében a hárfa és orgona istentiszteleti használatáról szólva beszélt 
azok hiterősítő szolgálatairól

KAJÁRPÉC

A kívül-belül frissen renovált templomban iktatta be lelkészi állásába Bárány Gyula 
esperes Jankovits Bélát, akinek a feladata a közeli Felpéc evangélikusainak gondozása
is.

NEMESCSÓ

Ritka megható ünnepe volt a gyülekezetnek, amikor 1982. Pünkösd ünnepén szere
tettel vették körül az ezelőtt 70 évvel konfirmált idős testvéreket, akik ezen a napon új
ra hűséget fogadtak Isten oltára előtt.

Rubin diplomával tüntették ki dr. Tóth 
Gézánét, az Üllői úti nyugdíjas otthon 

lakóját

SZEGED

Száz éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet. A nagy árvíz után egy évszázaddal ez
előtt Schulek Frigyes tervei alapján épült fel a régi templom helyén az új. Most Káldy 
Zoltán püspök szolgálatával tartottak hálaadást és vették használatba új oltárukat. 
Résztvett az ünnepségen Brachna Gábor clevelandi ny. főesperes is, Teológiai Akadé
miánk új tiszteletbeli doktora, aki délután az amerikai magyar evangélikusok életéről 
tartott beszámolót. A szolgálatokban résztvett Fodor Ottmár esperes és a gyülekezet 
énekkara.
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MONOR

A templomszentelési évfordulón szeretetvendégségen szolgált Turmezei Erzsébet „A 
magas kor ékes korona” címen előadással és finnországi vetítettképes élménybeszámo
lóval.

DIÓSGYŐR-VASGYÁR

1937-ben épült, a környezetbe stílusával és beillő templomát belülről megújította a 
gyülekezet. Szebik Imre esperes szolgálatával vették újra használatba.

SZÜGY

A templom 200 éves, orgonája 150 éves és középső harangja 100 éves jubileumára 
felújította templomát a gyülekezet nagy pénzbeli és munkavállalással. Ottlyk Ernő 
püspök szolgált a hálaadó istentiszteleten, énekelt a balassagyarmati és az ősagárdi gyü
lekezet énekkara.

BÁNK

A hagyományossá vált nemzetiségi nap alkalmából szlovák nyelvű istentiszteletet 
tartottak az evangélikus templomban.

KESZTHELY

A gyülekezet is bekapcsolódott a rendszeresen egyházzenei áhítatot tartó gyülekeze
tek sorába. 1982 nyár derekán például Kiss Mariann orgonajátékával várta a templom 
a gyülekezet tagjait és a BalatŐnnál nyaraló hittestvéreket.

Összeállította: 
Mezősi György
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A Luther Emlékbizottság ülése

Dr. Fabiny Tibor teológiai akadémiai tanár bevezetője

A bizottság tagjai
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A bizottság tagjai
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„Az álom testvére.”

M E G E M L É K E Z É S  H A L O T T  A I  N  K R Ó  L

KISS SAMU (1882-1981). 42 éven át -  1910-1952 közt -  Nagybarátfalu, ma össze
vont néven: Győrújbarát és Győrménfőcsanak lelkésze. Igen nagy területet gondoz, 
hangyaszorgalommal. Egykori hívei úgy emlegetik, mint nagy tanítójukat. Neve és sze
mélye azonban túlnőtt falujának határán. Népies hangon írt könyveit, cikkeit szívesen 
olvasták szerte az országban. Posztillás könyve: „Én és az én házam az Úrnak szolgá
lunk” -sokáig jó segítséget jelentett a szórványszolgálatban is. Isten kiváltságos korral 
és sok tálentummal ajándékozta meg. Lelkészi karunk legidősebb tagja volt. 1960-ban 
kivándorolt az USA-ba, és Clevelandban hunyt el. Gyászistentiszteletet ugyanazon idő
ben tartottak odakint és idehaza, de hamvait -  végakarata szerint -  hazahozzák s itthon 
temetik el.

WEILER HENRIK (1917-1981). 1940. nyarán avatta lelkésszé Kapi Béla püspök. 
Átmeneti ideig Varsádon és Majoson szolgál, 1942-46 közt Ivándárdán megbízott s. lel
kész, 1946-51 közt Nagytarcsán missziói lelkész és nevelő. Ezután hat évig Szepetnek, 
ugyancsak hat évig Mucsfa-Izmény papja. Igen jártas a német kegyességi irodalomban, 
s főként német anyanyelvű gyülekezeteket gondoz. 1963 végén lemond állásáról, csa
ládjával együtt Ausztriába települ ki, és Bécs egyik kerületében működik 18 éven át. 
Látogatóban volt itthon miközben Pécsett szívinfarktust kapott, s gyermekei pécsi ott
honában halt meg. Izményben temették.

SZABÓ KÁLMÁN (1914-1981). Ifjú korában Gyékényesen, Celldömölkön és Gyu
lán segédlelkészkedett, Tiszatenyőn volt nevelő. Gyomán tíz évig, Lébényben 26 évig 
volt parókus. Évekig tartó súlyos betegsége miatt ment nyugdíjba. Temetése Lébény
ben, nagy részvét mellett, 17 lelkész és többszáz fős gyülekezet jelenlétében folyt le.

CSÁKÓ GYULA (1904-1981). Farmoson született. Földműves szülők gyermeke. 
Jellegzetes evangélikus kegyességet és a nép szeretetét vitte már kisdiákként Aszódra. 
Az ottani evang. gimnáziumban jeles eredménnyel éretségizett. Tápiószelén, Kiskőrö-

*
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sön, Soltvadkerten és Ózdon volt segédlelkész. Fiatalon, 1929-ben került Kisvárdára, 
gyülekezeti lelkésznek. Templomot, parókiát építetett, hűségesen gondozta a hatalmas 
szabolcsi és szatmári szórványterületet. A pontos és szorgalmas lelkészt Turóczy Zol
tán püspök titkárának hívta meg, s 1942-től -  rövid gyömrői lelkészi idejét kivéve -  
nyugdíjazásáig, 1965-ig szolgált ebben a minőségben, de később is szívesen végzett iro
dai és gyülekezeti munkát.

*

SOLTI KÁROLY (1913-1981). 68 esztendőre terjedő életidejét egy mondatban így 
jellemezhetjük: küzdelmes ifjúság, fárasztó szórványmunka, korai megrokkanás és las
sú búcsúzkodás az élettől. Festőinasként kezdte, szakmunkásként hagyta el a régi Gold
berger textilgyárat, s a maga keresetével kezdte el teológiai tanulmányait. Cinkotán volt 
s. lelkész és hitoktató, Gömörpanyiton parókus. Az államfordulat után rövid ideig 
Tállyán, majd 20 éven át az ősi abaújszántói gyülekezetben pásztorolja nagy területen 
szétszórt híveit. Népszerű ember, örömben és bánatban együtt van híveivel. A vidéket 
hol gyalog, hol kerékpárral, hol szekéren utazva gondozza. 1965-en a piliscsabai Egész
ségügyi Gyermekotthon lelkésze lett. Igen jó érzéke volt a gazdasági ügyek intézéséhez. 
Tíz éven át fáradozott ezen az utolsó munkahelyén, majd nyolc évig hordozta a beteg
ségnek egyre súlyosbodó keresztjét, de az utolsó napok kivételével mégis otthon lehe
tett, meleg családi környezetet biztosító diakóniai intézményünkben. Szeretteiről hit
tel búcsúzva halt meg.

♦

VIRÁGH JENŐ (1905-1981). A Pest megyei Káván született. Az 1923-ban meg
nyílt soproni Hittudományi Karnak egyik első hallgatói közé tartozott. Hazai tanulmá
nyait bevégezve, tudományszomja külföldi egyetemekre indítja. Először Bethel bei Bie- 
lefeldben, majd Lipcsében folytat tanulmányokat, csak utána lép lelkészi szolgálatba. A 
fővárosban, a Deák téren, a Várban, a Fasorban, egyházkerületi beosztásban, majd val
lástanárként működik. 17 évig volt bpesti vallástanár, 15 éven át egyházunk központi 
könyvtárának főkönyvtárosa. Az Evangélikus Templomok c. album fényképei nagy
részt az ő fáradhatatlan munkálkodását dicsérik. -  Életének 77., házasságának 50. évé
ben -  hosszú szenvedés után hunyt el.

♦

MÓROCjZ SÁNDOR (1910-1981). Szülőföldje Kissomlyó. E Vas megyei faluból in
dult el viszontagságos életküzdelmeire, ide szeretett vissza-visszatérni. Bár Budapesten 
élt, szolgált és halt meg, a faluját forrón, gyermeki ragaszkodással szerette. Mint lelkész, 
tanított és írt. Szenvedélye volt mindkettő. Az 1930-as évek végén és az 1940-es évek 
elején bátor hangú cikkei az Evangélikus Életben sok eligazítást adtak. A „Fiatalok Or
szágúján” c. folyóirat alapítói közé tartozott. „Meglepő -  s talán méltatlanul elfeledett 
-  józansággal látta az öngyilkosságba rohanó ország tragédiáját, s a hit harcát harcolva, 
igen jó tollú munkása volt annak a másik, jobbik Magyarországnak, amely élt és léleg
zett a fasizálódás éveiben.” A felszabadulás után törések sorozata rázta meg és törte 
meg, -  egészségét is. Utolsó útjára csak szűk baráti köre s egy-két tanítványa kísérte.
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GYURÁN GYÖRGY (1894-1982). Kevéssé ismert pályatársaink közé tartozott. So
ha nem csábította távoli munkamező. Ahonnan indult, ott hűséggel helytállt, s nemze
dékeknek egész sorát indította el bizonyságtevő életre. 60 éven keresztül szolgált az 
orosházi gyülekezetben, vallástanító-lelkészként, mint a gyermekek lelki atyja. S bár 
1955 végével „nyugalomba vonult”, ez nem jelentette számára a kikapcsolódást. Mind
végig benne élt abban a lelki közösségben, mely éltető eleme volt. Temetésén sok-sok 
tanítványa vett búcsút tőle.

*

BREUER OSZKÁR (1907-1982). Budapesten született, korán árvaságra jutott, és 
sok testi-lelki töredelem után indult el a lelkészi pályára. Tiszafóldvár és Mezőhegyes 
voltak első állomáshelyei. 1935-1951 között Kardoskúton, az Orosháza és Hódmező
vásárhely közti nagy tanya világban járta a végtelen utakat, toborozva híveit, szép temp
lomot építtetett, és jól megmunkált terepet hagyott utódára. 1951-57 közt a kis tokaji 
gyülekezet papja. Utolsó szolgálati helye a Nógrád megyei Szirák. 18 évig munkálkodik 
itt, lassan fogyó erővel, de töretlen buzgósággal, míg végül 1975 őszén testi látását 
mindjobban veszítve, nyugdíjazását kéri. Egerben, egyik lánya csendes otthonában 
akart még nyugodt időket élni, de hosszú és kínos betegség siettette halálát.

*

FECSKE PÁL (1910-1982). Csorváson született. Itt atyja kántortanító volt. 1937 
őszén avatta lelkésszé D. Raffay Sándor püspök. Szolgálatát a „végeken”, Battonyán 
kezdte. A fiatal, ambiciózus emberre sok munka várt itt, de jó környezetben szolgálha
tott. Szolnok, Nagykáta, Makó, Irsa sem jelentett neki pihentető helyet. Majd visszake
rül Battonyára. 13 évig rója a szórványok útját, míg aztán az Úr nagyobb gyülekezetei, 
Nagyszénást bízza rá. Itt 23 évet tölt. Kezdő lelkészként nehéz testi munkát is vállal, 
gyermekeit áldozatos szeretettel neveli. Élete utolsó három esztendeje nyugdíjban telik. 
Szarvasra költöznek -  feleségével -  csendes otthonuk van, majdnem több időt tölt kór
házban, mint odahaza, de hősiesen viseli a szenvedéseket. Otthonában halt meg. Sokat 
szenvedett teste a tápiószentmártoni temetőben, szülei sírja mellett talált pihenést.

*

TEKUS ANDRÁS (1952-1982). Szombathelyen született, Kemenesmihályfán halt 
meg. A hivő lelkészcsalád egyetlen gyermeke több éven át, mint telefonszerelő dolgo
zott, belső elhivatása azonban a lelkészi pályára indította. Isten kifürkészhetetlen aka
rata szűk két évre szabta csupán szolgálati idejét, s ebből is az utolsó évet kórházban 
kellett töltenie. Felavatása után Szabó Izabella lelkészi munkatárssal kötött házasságot. 
Még megérhette kisfiúk születését, őt azonban gyógyíthatatlan betegsége sírba vitte. Te
metése Győrött, a Szigeti temetőben volt. Négy dunántúli egyházmegye sok-sok lelké
sze állt meg ravatala mellett és osztozott szerettei gyászában. Vívódó, kereső lélek volt, 
különösképpen a liturgia reformja foglalkoztatta. Vigasztalt és hitben erősített másokat 
akkor is, amikor maga vigasztalásra szorult.

*
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PÁLFY MIHÁLY (1913-1982). Tanítócsaládból származott, Kemenesmagasiban 
született, gyermekkora egy részét azonban már Beleden élte. Felavatása után Erlangen- 
ben tölt két évet, tanulmányúton. Az 1939-1982 közti 43 év -  egész szolgálati ideje -  
tulajdonképpen Sárbogárdhoz és Sárszentmiklóshoz köti. Nagy szórványterületet gon
doz, soha nem lankadó buzgósággal tartja egybe híveit és jó ökumenikus kapcsolatokat 
épít ki. A közmegbecsülésnek örvendő lelkipásztort sokaknak áldó imádsága kíséri síri 
pihenőhelyére.

♦

MAKOV1NYI PÁL (1913-1982). Velünk kezdte, bár lelkészi szolgálatának csak az 
elejét töltötte nálunk, mint béri és losonci segédlelkész. A szlovákiai Ipolyságról érke
zett gyászjelentés adta tudtunkra, hogy hosszú betegség keresztjét hordozva hunyt el. 
Mindvégig meleg baráti kapcsolatot tartott azokkal, akikkel együtt indult el annak ide
jén a soproni Hittudományi Karról.

*

DR. STRECK LAURA (1899-1982). Lőcséről indult. Előbb a jogi egyetemet végez
te el, doktorált, de lelki élménye a teológiára késztette. Hitoktató, vallástanár lett Buda
pesten, s főleg a budai oldalon tanított különböző iskolákban. Hittankönyvet is írt. 
Szorgalmasan kereste egész életében a vele együtt hívők társaságát. Pro Christo diák- 
szövetség, majd kisebb bibliaórai közösségek adtak egyre magányosabb életének prog
ramot. 1951-ben ment nyugdíjba. Amíg mozogni tudott -  éveken át már bottal és má
soktól támogatva -  mindig ott volt a budavári istentiszteleten és imaórákon. Elmenete
le után tudtuk meg, hogy gyülekezetének többet adott, mint kapott. így bizonyította be, 
hogy „nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

Mindnyájunk életének ősellensége a halál. Előbb, vagy utóbb mindnyájunkat elra
gad. Élő hitünk azonban bizonyossá tesz arról, hogy a halált is eltörli egykoron a mi 
Urunk. Ezért elhunyt lelkésztestvéreinkre is, a magunk halálára is úgy gondolunk, mint 
álomra, melyből Jézus Krisztus nagy napján felébredünk majd. Együttérezve a gyászo
lókkal, bátorságos lélekkel énekeljük hát:

„Jöjj, halál, álom testvére,
Ám ragadj el engemet;
Sajkádon én biztos révbe 
Evezek át teveled.
Ám rettegjen minden lélek,
Én tetőled mitsem félek,
Mert velem van utamon 
Az én édes Jézusom.”

Pásztor Pál



Körbejártunk az Evangélikus 
Múzeumban

Nemcsak korunk divatja, hanem belülről fakadó igény önmagunk, szűkebb közössé
günk és a bennünket befogadó tágabb közösség, a nemzet azonosságának a keresése. 
Keresztyén identitásunkhoz is hozzátartozik azoknak a gyökereknek a feltárása és tu
datosítása, amelyek a Krisztusban kapott kinyilatkoztatás alapján e világban való szol
gálatunkat meghatározzák. Jövőnket is a múltból kapott örökség tudja a jelenben for
málni.

Ezek voltak azok a gondolatok, amelyek immár egy évtizede, 1973 elején egyházunk 
vezetőit arra serkentették, hogy mindazt a szellemi és tárgyi emlékanyagot, amely a 
múltból, világháborúk és nemzeti katasztrófák romjai között mégis fennmaradt, felmér
jük, összegyűjtsük és felmutassuk. Egyházunk ezzel éppen azt a célt akarta szolgálni, 
hogy mind nemzeti, mind felekezeti értékeink feltáruljanak és hittestvéreink széles kö
rében megbecsültté váljanak.

A majdnem hét évi előkészület után 1979 nyarán megnyílt Evangélikus Országos 
Múzeum eddig csaknem 40 000 látogatójában -  a vendégkönyvek tanúsága szerint -  si
került felébreszteni az evangélikus múlt értékeiből táplálkozó azonosságtudatot. Sokan 
örömmel adták kifejezését annak, hogy egyházunkhoz tartozhatnak, sokan merítettek 
erőt elődeink bátor helytállásából, sokan nyertek reményt arra, hogy Aki őseink közös
ségét annyi hányattatás közepette magtartotta, Az a jövőben is mindvégig oltalmunk és 
erősségünk marad.

Reformáció és ellenreformáció

Kezdjük múzeumi sétánkat az állandó kiállítás első termében. A kiállításnak ebben a 
szakaszában érzékeli a látogató, hogy a tiszta evangélium befogadására a lelkeket már 
korán alkalmassá tették az európai előreformációs és antifeudális mozgalmak. Különö
sen Wald és Húsz tanításai hagytak maradandó nyomot Közép-Európa vallásos töme
geiben. A hazai huszitizmus képviselői lettek a magyar bibliafordítás úttörői, s egyben 
több hazai reformátorunk példaképei. E terem középpontjába az újkori egyházi meg
újulás két nagy egyéniségének, Luther Mártonnak és Melanchthon Fülöpnek a mun
kásságát állítottuk. Egyházunk könyvtárának és levéltárának tulajdonából be tudtunk 
mutatni számos értékes, egykorú kiadásban megjelent teológiai könyvet és a reformáto
rok által sajátkezűleg írt dokumentumot. Nemzetközi szempontból is kiemelkedő érték
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Luther 1542-ben írf autográf végrendelete, amely a múlt századi híres műgyűjtő, Jan- 
kovich Miklós jóvoltából került egyházunk tulajdonába. A magyar reformátorok két 
nemzedékének itt kiállított munkái is azt bizonyítják, hogy mind kiváló irodalmi mun
kásságukkal, mind pedig segítő emberi hozzáállásukkal felbecsülhetetlen szolgálatot vé
geztek a három részre szakadt haza művelődésében és talpraállításában. Nem véletlen, 
hogy tárgyi emlékeink a XVII. századdal egyre sokasodnak, jelezve, hogy olykor egyes 
közösségek, máskor gazdag patrónusok művészetpártolóként is fellépnek. Nemescsó, 
Kőszeg, Sopron, Selmecbánya értékes művészeti emlékekkel gazdagítják egész nemzeti 
kultúránkat. Termünk emlékanyagát a „gyászévtized” (1671-81) írott és tárgyi doku
mentumai záiják.

Pietizmus és felvilágosodás

Annak a korszaknak a szellemi-lelki hátterét, amelyet sétánk során második ter
münkben bemutatunk, a Haliéból kisugárzó történelmi pietizmus határozta meg. A 
belső egyházi harcok során sokan ugyan még a lutheri orthodoxia konzervatívabb 
irányát képviselték, de mind a két felet jóidőre egységbe forrasztotta a Thököly-, majd a 
Rákóczi féle szabadságharc. E kor történelmi eseményeinek itt bemutatott ritka emlé
keire világi történészeink is érdeklődéssel figyeltek fel, míg az irodalmi és a zenei emlé
kek e tudományágak művelőit vonzzák kiállításunkra. A diakóniai munkában és a gya
korlati keresztyénségben megmutatkozó pietizmus idővel a korai felvilágosodásnak ké
szít talajt: ebből nőtt ki Tessedik, Berzeviczy, Wallaszky munkássága is. II. József Tü
relmi Rendelete (1781) lehetővé tette az addig erősen visszaszorított evangélikusság ak
tivizálódását. Ennek dokumentálására mintegy modellként tárul elénk a Pesti Egyház 
megalakulása és fejlődése. Ennek emlékei sorakoznak a második terem utolsó tárlójá
ban.

Különösen gazdag egyházunk XVIII. századi képzőművészete. Neves festők örökítet
ték meg a kor vezető lelkészeinek és világi tisztségviselőinek az arcvonásait: Hruskovics 
Sámuel és Hamaliar Márton püspököket, Zay Péter és ócsai Balogh Péter egyetemes 
felügyelőket, női patrónusaink közül pedig Teleki Józsefhé Róth Johannát és Beleznay 
Miklósné Podmaniczky Annamáriát.

Nemzeti megújulás -  nemzeti kultúra

Sétánk következő állomása a magyar nemzeti megújulás nagy korszaka: a reformkor. 
Ennek társadalmi törekvéseit és művelődési eszményeit evangélikus iskoláink sok kivá
ló neveltje is formálta. A Soproni Magyar Társaságot alapító Kis János költő és püs
pök, az ugyancsak a soproni líceumban tanuló Berzsenyi Dániel, Döbrentei Gábor és 
Vajda Péter mellett méltán vagyunk büszkék, mint lutheránusok is Petőfi Sándorra és 
Kossuth Lajosra. Tárgyi emlékek egész sorával emlékeztetünk a kiállításon keresztsé- 
gükre, iskoláztatásukra, egyházi kapcsolataikra, irodalmi és politikai tevékenységükre. 
A szabadságharc triászának harmadik, sokat vitatott személyisége, a szepességi szár
mazású Görgey Artúr ugyancsak evangélikus iskolában, Eperjesen nevelkedett.

Belső egyházi életünket ebben a korban részben a pest-budai lelki ébredés, részben 
egyfajta kultúrprotestantizmus jellemezte. Az előbbi áramlat inspirálója József nádor 
harmadik felesége, a württembergi származású buzgó evangélikus Mária Dorottya volt. 
Neki köszönhető a budai egyház alapítása (1844), első templomának és iskolájának fel
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építése. Udvari lelkészével, Bauhofer Györggyel sokat tett a szabadságharc bukása 
után helytállásukért üldözött lelkészek és világiak megmentése érdekében. Itt találko
zott össze sorsa egyházunk e korszakának vezéregyéniségével, „az ország papjával” : 
Székács Józseffel. A kiállítás beszédesen példázza, hogy nemzetünk e sorsfordulóján 
mennyire kívánatos volt a három nagy nemzetiségi csoportból összeálló magyar-né- 
met-szlovák evangélikusságnak egységben síkraszállni függetlenségünkért és auto
nómiánkért.

Iskoláink XIX-XX. századi egyéniségformáló szerepét tükrözi az az „evangélikus 
arcképcsarnok”, amely legkiválóbb tudósainkat, művészeinket, íróinkat és pedagógusa
inkat tárja a nézők elé.

Álljunk meg végül az állandó kiállítást lezáró tárló előtt. Bajcsy-Zsilinszky Endre 
emberi és politikai helytállása, halála előtti órájának hitbeli vallomása azzal a bizo
nyossággal bocsátja útjára a látogatót, hogy lutheránus identitásunkhoz mindig is hoz
zátartozott az egyház és a haza szeretete.

Fabiny Tibor
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A z  írott szóért

Magyar evangélikus reformátorok 
az „írott szóért”

Az egyház „főben és tagjaiban” történő megreformálásának, s a középkori feudális 
társadalmi rend átalakításának égető szükségét már a kései középkortól kezdve széles 
körben érezték. Luther fellépése pedig feltartóztathatatlanul elindította a sokak által 
kívánt folyamatot, írásaival, tevékenységével pedig irányt szabott és meghatározta a re
formáció feladatait. Hatására Magyarországon is nagy erővel indult a reformáció, s 
kezdték megvalósítani a reformátor alapvető irataiban meghatározott programokat. 
Luther a reformációt nem egy szűk réteg, hanem az egész társadalom feladatának tekin
tette. Kettős célkitűzését így foglalhatnánk össze: hivő ember és hasznos állampolgár. 
Az első cél elérésére szükséges mindenki számára érthető módon, anyanyelvén hirdetni 
az igét és kézbe adni a Szentírást. Ez az egyház feladata. Hasznos állampolgárok kép
zéséhez nélkülözhetetlen az általános oktatás kötelezővé tétele, iskolák állítása, tan
könyvek készítése. Ez elsősorban a világi felsőség kötelessége, de e szolgálat alól az 
egyház sem vonhatja ki magát.

Hazánkban is e kettős programmal indultak a reformátorok, elsőkként a római egy
ház papjaiból és szerzeteseiből evangélikussá lettek rakták le a megújulás összes alap
jait: a „magyar Lutherének nevezett Dévai Mátyás, Sztárai Mihály, Bencédi Székely 
István, a Wittenberget első magyarként felkereső Kopácsi István, Szkárosi Horváth 
András, Huszár Gál, s talán Sárospatak első reformátora, Siklósi Mihály is, majd az ők 
és mások hatására munkába álló többi lelkész és tanító.

Ahol a munkát megindították, azonnal iskolát állítottak, vagy a mai kutatás fokán 
még fel nem mérhető számú már meglevő iskolát formáltak át a reformáció szellemé
nek megfelelően. Bizonyságul nem egyháztörténésznek, hanem Klaniczay Tibor akadé
mikusnak, irodalomtörténésznek értékelését idézem Luther oktatási reformjáról. Ő a 
„Hagyományok ébresztése” c„ 1976-ban megjelent könyve „A reformáció szerepe az 
anyanyelvű irodalmak fejlődésében” c. tanulmányában ezt írja: „A reformáció ilyen 
hozzájárulásáról szólva hangsúlyozottan a lutheri reformációra kell gondolnunk. A re
formáció egyes irányzatai közül ugyanis a lutherinek volt a legátfogóbb és a legnagyobb 
hatású művelődéspolitikai koncepciója”.

Ma még áttekinthetetlen a lutheránus alapítású iskolák nagy száma, s csupán sorsuk 
különböző alakulása szerint említek néhányat. Tolna, Mezőtúr, Sárospatak, Bártfa, 
Sopron, Pápa, Kolozsvár, Magyaróvár stb.
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Tolnán, a XVI. század egyik legjelentősebb városában Eszéki Imre és Tövisi Mátyás 
alapítottak magasabb rendű iskolát, de a török kiűzése idején a város és az iskola is el
pusztult sok máshoz hasonlóan. Magyaróváron Huszár Gál iskolája lelkészeket is kép
zett, de a reformátor elűzésével az iskola is megszűnt. A Habsburg uralom alatt hol 
nagyhatásúvá vált, hol elsorvasztott és újraéledő, felső támogatást nem élvező iskolák 
gyakran élethalálharcot viva tudták magukat fenntartani. Az akkori Magyarország ke
leti, északkeleti részén és Erdélyben a fejedelmek és főurak támogatása révén lutherá
nus alapítású iskolák testvéregyházunk országos jelentőségű és európai hírnévre is szert 
tett intézményeivé váltak, mint pl. Debrecen, Sárospatak, Kolozsvár stb. iskolái.

Az oktatás égető szükséggé tette tankönyvek kiadását. Ezek teszik ki XVI. századi 
nyomdatermékeink zömét. Egyre több latin és görög tankönyv jelent meg kezdetben 
külföldi, majd hazai nyomdákban. A magyar nyelven tanítás nyelvi an könyvek megje
lentetését tette szükségessé. Elsőként Sylvester János Krakkóban lengyel és német ma
gyarázatokkal ellátott latin nyelvkönyvet bővített magyar értelmezéssel is, majd Dévai 
Mátyás adott ki ugyancsak Krakkóban 1538-ban és 1549-ben magyar nyelvkönyvet. 
Sylvester János nyelvtana már a sárvári magyar nyomdában látott napvilágot 
1539-ben.

Egyházunk tanítását iskolai célra röviden összefoglaló, de a magyar nyelv elsajátítá
sára is szolgáló első káték Krakkóban jelentek meg: 1536-ban Gálszécsi Istváné, 
1538-ban Dévai Mátyásé és Székely Istváné, 1542-1545 körül a később sok kiadást 
megért Batizi Andrásé. Bár ezek is Luther „K iskátéjának alapján készültek, az első 
aránylag pontos fordítást 1550-ben Heltai Gáspár már Kolozsvárott jelentette meg. Ez 
több kiadásban, németül és magyarul, a szükségletnek megfelelően bővített vagy rövi- 
debb formában látott napvilágot. Huszár Gál 1574-1575-ben Komjátin, vagy Pápán, 
Bornemissza Péter 1582-ben Semptén, Beythe István pedig még evangélikus püspök 
korában, 1582-ben Németújváron jelentetett meg kátét.

Teológiai művek, vagy tévtanításokkal vitázó iratok többnyire latinul jelentek meg, 
de a nép számára magyarul is kézbe adták a tiszta tanításra vezető könyveket. Sok mű 
terjedt kéziratban, mint például Melius Péter fogsági naplója. Sztárai Mihály az általa 
felszentelt lelkészek számára kézzel írt minta-prédikációkat. Ozorai Imre 1535-ben és 
1546-ban Krakkóban már nyomtatásban jelentette meg „Krisztusról és egyházáról, va
lamint az Antikrisztusról és az ő egyházáról” szóló reformátori munkáját. Kolozsvárott 
1550-ben, Magyaróváron 1559-ben jelent meg Sztárai Mihály drámai formában írt két 
disputációja, amely nemcsak a tiszta tanítás terjesztését és az egyház szervezetének kia
lakítását szolgálta, de hozzájárult a magyar dráma megszületéséhez is.

1558-ban Huszár Gál kezdte saját nyomdáján a magyar nyelvű prédikációs könyvek 
kiadását. Elsőként Krisztus kereszt haláláról, feltámadásáról és az úrvacsoráról, majd 
1572-1574 között Komjátiban ádventi és karácsonyi istentiszteletekre készült prédiká
ciókat adott ki. E téren a leghatalmasabb és szinte kimeríthetetlen gazdagságú két mű 
Bornemissza Péternek 1573-1579 között kiadott ötkötetes prédikációs könyve és az 
1 584-ben megjelent, nagy formája miatt ,,Fóliópostillá”-nak nevezett, egész esztendőre 
szóló prédikációkat tartalmazó kötete.

A magyar reformáció korát az éneklés és énekeskönyvek korának is nevezhetnénk. A 
nemzeti tudatot formáló, buzdító történelmi események, s a hitet ébresztő bibliai törté
netek egyaránt a könnyen megjegyezhető és megtanulható „históriás énekek” formájá
ban terjedtek. A gyülekezeti és templomi éneklés is felvirágzott. Az első kicsiny nyom
tatott énekeskönyvet 1536-ban és 1538-ban Gálszécsi István adta ki Krakkóban, s Bati-
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zi András is közölt énekeket ugyanott megjelent kátéiban. Az első igazi templomi éne
keskönyv, amely a mai napig forrása és meghatározója mind az evangélikus, mind a re
formátus énekeskönyveknek, Huszár Gál 1560-ban Magyaróváron kezdett, elüldözése 
után Kassán folytatott, majd ottani fogságából szabadulva Debrecenben befejezett kot
tás énekeskönyve. Ez bővítve és ,,Graduál”-lá alakítva, vagyis istentiszteleti rendekkel 
egybekapcsolva jelent meg 1574-ben Komjátiban. Ezt nyomtatta ki újra Bornemissza 
Péter 1582-ben, még két „rendben” hozzácsatolva a „prédikáció gyanánt” szolgáló 
énekeket, és a „bibliai históriák” versben való feldolgozását.

A reformok iránti vágy olyan egyetemes volt, hogy az erre törekvőket gyakran nem 
lehet egyik táborba sem besorolni ellentmondás nélkül. Bizonyos azonban, hogy tevé
kenységükkel egymást segítették, mint a humanista Erasmus Biblia kiadása a reformá
tor Luther Biblia-fordítását. Az Újtestamentum anyanyelvi kiadása még a római egy
ház reformokra fogékony tagjának is célkitűzése volt. Ezért jelentette meg 1536-ban 
Bécsben Pesti Gábor magyarul a négy evangéliumot, a humanista Sylvester János pedig 
1541-ben Sárvárott a teljes Újtestamentumot. A lutheri reformátorok kezdettől fogva 
azon fáradoztak, hogy a Bibliát a nép kezébe adják. Székely István 1548-ban Krakkó
ban megjelentette a „Zsoltárok könyvé”-t, jelezve, hogy rövid időn belül a teljes Bibliát 
is ki tudná adni. Erre azonban nyilván anyagi és politikai okokból nem került sor. Tol
nán Eszéki Imre és Tövisi Mátyás lefordították az ótestamentomi „Jézus Sirach köny
vé”-!, s az akkor igen kedvelt, de a kánonból később kimaradt könyvet megküldték a 
teljes Biblia kiadását tervező Heltai Gáspárnak Kolozsvárra. 1551-ben meg is jelent 
Mózes öt könyve, a próféták, Salamon könyvei, a Zsoltárok, s 1561-1562-ben két kia
dásban az Újtestamentum. Bornemissza Péter 1580-ban a felsőmagyarországi főkapi
tány engedélyét kéri, hogy Sáros megyében kinyomtathassa a teljes Bibliát, de erdélyi 
kiadás lehetősége felől is tájékozódik. Terve bizonyára a már említett okok miatt nem 
valósulhatott meg. A teljes Biblia csak tíz év múlva jelent meg. Károlyi Gáspár mun
katársaival, az addigi evangélikus és református munkák felhasználásával Vizsolyban 
nyomtatta ki, főúri támogatók segítségével, Bornemissza Péter nyomdászával, Mants- 
kovit Bálinttal. A Habsburg főhercegi tilalmat is ki kellett játszaniok, s állandóan ké
szenlétben kellett lenniök, hogy erőszakos beavatkozás esetén Lengyelországban fejez
zék be azt az óriási, s nemcsak a reformációt, hanem a magyar irodalmi nyelvet is meg
határozó munkát, amely az evangélikus és református egyház közös, drága kincsévé 
lett.

A szegények számára megvásárolhatatlanul drága teljes Biblia mellett az igehirdetést 
szolgálták a perikópás könyvek, amelyek a prédikáció alapigéiül rendelt szentírási sza
kaszokat tartalmazták, gyakran igehirdetési vázlattal és imádsággal. Heltai Gáspáré 
Kolozsváron 1550-től kezdve, még halála után is megjelent. Huszár Gál 1572-1574 
között Komjátiban, Bornemissza Péter 1581-ben Detrekőn adott ki perikópás könyvet, 
Vizsolyban pedig a teljes Bibliával egyidőben jelent meg evangélikus perikópás könyv. 
Monyorókeréken 1589-ben, a többségben németajkú Bártfán és Szebenben 1577 és 
1597 között adtak ki magyar evangélikusok számára perikópás könyvet.

Az előzőekben láthattuk, hogy kezdetben lengyel nyomdákban jelentek meg refor
mátoraink művei. Az iskolák szaporodása, s a tanultság teijedése támasztott igény meg
teremtették az alapját hazai nyomdák állításának. így a Magyarországon megindult, de 
elhalt nyomdászat a reformáció hatására több mint fél évszázaddal később újjáéledt.

E rövid tanulmányban csak néhány személyt és művet tudtam felidézni, de igyekez
tem a máig irányt mutatókra egy futó pillantást vetni. Szolgálatukkal, áldozatukkal.
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egyház és nemzetépítő munkájukkal, amellyel egy nemzeteket egybefogó áramlattal fo
nódtak egybe, követendő példát mutattak, s jelenünk alapjait vetették meg. Isten ,jó vi
lágfát bűneink megrontották. Ők azon fáradoztak, hogy a megrontott világot megre
formált formában adják át nekünk. Ez minket is arra kötelez, hogy hű sáfárokként nem 
pusztítva, hanem példájukra tovább építve hagyjuk a nekünk ajándékozott világot utó
dainkra és örököseinkre.

Bottá István
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Dr. Nagy Gyula dékáni jelentése
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A végzett hallgatók

A teológusok énekkara



A z  „írott ”

Az Evangélikus Elet

Közel negyven év tapasztalata alapján, leszámítva az első próbálkozások idejét, mi
alatt különböző módon és szinteken szolgálhatok egyházi sajtónkban. -  vallom, hogy 
Magyarországi Evangélikus Egyházunk egyik legnagyobb kincse országos hetilapja és 
egyik legszebb szolgálata az egyházi újságírás. Nem átkozom el, sőt köszönettel gondo
lok azokra, akik maguk után hívtak, maguk mellé állítottak ebben a szolgálatban. 
Igazi lutheránus, ezen belül veretesen magyar lutheránus lelkészi szolgálat ez. Ezért a 
köszönetéin hanghullámai éljék el azokat is, akik valamikor diák koromban szerettet
ték velem a magyar irodalmat, akik a kezembe adták a magyar reformátorok írásait, 
nemzeti kultúránknak felbecsülhetetlen értékű kincseit, oszlopos építőköveit, európai 
tudatunk magvetőit. Engem ők vittek el Lutherig s kötöttek vele együtt egy élet szolgá
latára szóban, írásban, életben az Isten és ember, Megváltó Krisztushoz. Ezt le kellett 
írnom azért is, hogy segítsen felejteni is meg hordozni is, emberileg szólva, azokat a ter
heket, gondokat, küzdelmeket és vesztességeket, amelyek ennek a szolgálatnak velejá
rói és amelyek hordozásában ugyancsak példaként jártak előttünk, akikről az előbb 
szóltam.

HETI HATVANEZER IGEHIRDETÉS

Bármennyire is megdöbbentő nagy ez a szám, bizony hogy úgy van -  Sajtóosztá
lyunk, lapunk kiadója hetenként ennyi igehirdetést bocsát útjára az ország minden ré
szébe, sőt még túl a határon magyarul értő hittestvérek címére is. Mert minden pél
dányban ott találjuk a vasárnapi ige értelmezését, egy hétre szóló segítséget a bibliaol
vasó kalauz használatához. Lelki kérdéseinkben, hitünk kérdőjeleire ad pásztori választ 
evangélizációs tanító sorozatunk. Megszólaltatjuk az ige üzenetét a kicsinyek, az ifjúság 
hangján is és nagy ünnepeinken bőven megtetézzük ezt. Úgy érzem lapunk méltán 
hordja nevében az „evangélikus” jelzőt, s fejlécében a Luther-rózsát, mint az evangéli
um hűséges továbbadója. Itt is el kell mondani: történik ez a nem keresztyén ideológiá- 
jú magyar államban, az állam által biztosított papír és nyomda felhasználásával, nem 
feltétlenül vallásos nyomdászok és postások közreműködésével.

Méltán vetették fel már többször is egyházi vezetőink, mi magunk is a lap hasábjain, 
vajon egyházunk egész népe előtt nyilvánvaló-e ez a tény? Élünk-e lelkünk épülésére, a
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szolgálatban való megerősödés érdekében ennek az ige-áradatnak az áldásaival s va
gyunk-e mi magunk is annak lelkes postásai.

KÖZVETLEN VONAL

Méltán értékeljük nagyra magyarországi távbeszélőhálózatunk fejlődésének nagy 
eredményét, amely lehetővé teszi a távhívás útján a közvetlen kapcsolatteremtést. Ilyen 
közvetlen kapcsolatteremtésre vállalkozik az Evangélikus Élet, amikor rendszeresen 
közli magyarországi evangélikus egyházunk országos szerveinek minden gyülekezetün
ket s azon belül minden gyülekezeti tagunkat érintő döntéseit, határozatait, eseményeit. 
De nagyon nagy számú tájékoztatást, információt közöl riportok, interjúk, beszámolók 
és hírek formájában az egyes gyülekezetek életéről, gondjairól és örömeiről, közegyhá
zi, egyházmegyei és gyülekezeti munkacsoportok tevékenységéről, intézményeink 
munkájáról, sőt egyes hittestvérek és családok öröméről és szomorúságáról is közvetle
nül értesít. Bekapcsol bennünket a „nemzetközi vonalba” is, amikor elsősorban is a je
lenlevő fül- és szemtanúk segítségével ad „helyszíni tudósítást” a különböző nemzetkö
zi egyházi találkozókról, konferenciákról, gyűlésekről. Közli ezek közös állásfoglalása
it, döntéseit, határozatait, amelyek bennünket is érintenek, de nem egy esetben közvet
len kapcsolatban vannak az egész emberiséget érintő kérdésekkel és együttes cselekvés
re hívnak bennünket is. Valóságos „forró drót” köt össze bennünket különösen is ezek
ben az években a világ lutheránizmusának nagy családjával, az annak ügyeit összefogó, 
egymással egybekapcsoló genfi központ osztályaival és munkatársaival, akik velünk 
együtt elsőrenden vállalták a nagy munkát és felelősséget jelentő Vll. nagygyűlés meg
rendezését Budapesten és nemcsak a TV egyenes adásában, hanem személyesen is kap
csolatba kerülnek majd egyházunk gyülekezeteivel.

Mi ez, ha nem a páli és lutheri Krisztus-test egyház építésének szolgálata az írott szó 
útján.

LELKI KALAUZ

Ilyen, vagy hasonló címet adhattak volna könyveiknek a reformáció majd később az 
egészséges lutheránus pietizmus írói. írásaik, miközben a lélek mélységeiben folyó ví
vódásban is segítséget kívántak nyújtani hitben testvéreiknek, még inkább törekedtek 
arra, hogy kortársaiknak tanácsot, útmutatást, sőt példát is adjanak arra, miképpen él
heti meg a keresztyén ember hitéletét a mindennapi élet valóságában, hogyan viszo
nyuljon kora különböző kérdéseihez, az őt körülvevő környezethez. Úgy is mondhat
nánk, hogyan tudja a Krisztus és a Szentlélek erejével egyszerre betölteni a nagy paran
csolat mindkét irányú elkötelezését, hogy Lutherra gondolva, szinte kérdezés nélkül 
cselekedje a jót, az éppen szükségeset embertársaiért.

Az Evangélikus Élet a lutheri „két birodalomról” szóló tanítás és a ráépülő diakóniai 
teológia keresztyén, evangélikus erkölcsi konzekvenciája alapján igyekszik ilyen lelki 
kalauzolással egyrészt tájékoztatni szocializmust épitő népünk politikai és társadalmi 
életének kiemelkedő eseményeiről és az egész társadalmat foglalkoztató kérdésekről, de 
ugyanígy figyeli az egy vérből teremtett emberiség mai életét is. Nem szemlélődésre és 
meditálásra int a világ dolgai felől, hanem a szeretet cselekvésére ösztönöz. Ha kell, 
nyíltan szól a bajokról, gondokról is, hogy oda mutasson, ahol éppen helye van a hitből 
való tettnek a családban, munkahelyen, a lakóterületen, az ország ügyeiben. Ez a szol
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gálát kedves Isten előtt és megbecsült az emberek között is, ahogy ennek visszhangja a 
lapunk szolgálatát értékelő elismerésekből is kitűnik.

Az evangélium továbbadása, a közösség építése és a szeretet gyümölcseinek felmuta
tása. Ebben látom ma országos hetilapunk időszerű, lutheri indíttatású szolgálatát.

Mezősi György

A Lelkipásztor
A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészi szakfolyóirata. 1924. november 30-án 

indult útjára Vértesi Zoltán magyarbolyi lelkész magánkezdeményezésére. Szór
ványegyházunk nagy áldozatot hoz azért, hogy a Lelkipásztor minden hónapban eljus
son evangélikus és a testvéregyházak lelkészeihez. -  Olvasói között találhatók nem 
evangélikusok is. -  Híveink között is nem egy van, aki szóról szóra minden betűt elol
vas a Lelkipásztorból. Hitét erősíti, a gyülekezetben végzett presbiteri, gyülekezeti 
munkás szolgálatát, elmélyíti és gazdagítja. Hazánktól távoli országokban élő lelkész- 
testvéreink levelei meghatóan tanúskodnak arról, hogy a Lelkipásztor az, ami összeköti 
őket hazánkkal és népünkkel. Azzal a gyülekezettel, ahol keresztelték, vagy lelkésszé 
szentelték. Ismert a nem magyar nyelvű egyházak előtt is.

A Lelkipásztor szolgáló egyházunkban a szolgálatot segíti. Minden sajtómunka mö
gött az a törekvés húzódik meg, hogy a nyomtatott igén keresztül missziói szolgálatot 
végezzen. Missziói jellegénél fogva az a sajátossága, hogy személyes kapcsolat áll fenn 
író és olvasó között. Nemcsak azért, mert egyházunkban minden lelkész ismeri szolga
társait, hanem azért is, mert minden tanulmány, igehirdetési előkészítő, gyermekbiblia- 
köri óravázlat a Feltámadott, élő Jézus után járásra késztet. Isten akaratának cselekvé
sére hív fel.

A Lelkipásztor az egyházunk szószékévé válik. Szószék, amelyről tanúskodunk: Is
ten igényt tart erre a világra. Szeretetével és megváltó irgalmával veszi azt körül, ami
kor szavát, -  az örökélet beszédét -, emberi szájba adja, az írott betűn keresztül közli 
velünk.

Segíti Isten igéjének megértését, ma élő emberek felé Isten igéjét megszólaltatni. A 
lelkipásztori szolgálatot igen hűségesen végezni. Ma egyre nagyobb jelentősége lesz a 
személyes lelkigondozói szolgálatnak. Szórványgyülekezeteink tagjait nagyon gyakran 
az igehirdetéssel nem is tudjuk elérni. A lelkipásztori látogatások biztosítják szórvány
gyülekezeteink tagjaival a kapcsolatot.

A Lelkipásztor tudományos szakfolyóirat. Igyekszik lelkészekhez és gyülekezeteink 
tagjaihoz eljuttatni diakóniai teológiánk felismeréseit. Közben a szakfolyóirat tanúsko
dik arról is, hogy ismerjük a legmodernebb teológiai irányzatokat, nézeteket, de diakó
niai teológiánk alapján állva konfrontálódunk más teológiai irányzatokkal. Örülünk 
azoknak a felismeréseknek, amelyek segítenek minket szolgálatunkban. Közösségre 
hívnak a Krisztus utánjárásban. Isten teremtett világáért felelős szeretetre és tevékeny
ségre indítanak.

Informál a Lelkipásztor. Hogy jól és helyesen tudjon informálni, az íróinak jól és he
lyesen informáltaknak kell lenni. Az információ akkor ér el pozitív hatást, ha nemcsak
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az eseményeket írja le, hanem az események mögötti mozgató erőkre is rámutat. A Lel
kipásztor világunk aktuális kérdéseire feleletet keresve fogalmazza meg teológiai, társa
dalmi és szociáletikai tanulmányait. Nyíltságra és nyitottságra nevel. Meggyőződéssel 
meggyőzni akar.

A Lelkipásztor a kommunikáció eszköze. (A kommunikáció azt jelenti: közlés, hír
adás.) Az egyház lényegében kommunikatív. Arra hivatott el, hogy valamiről hírt ad
jon ennek a világnak. A kommunikáció az egyház történeti tradíciójának egy részlete.

Jézus Krisztus gyülekezete hitvallásszerűen fogalmazta és fogalmazza meg újra és új
ra, kommunikálja, hogy Isten a szerető, szabadító, megváltó Isten. Tanúskodik min
denkinek tudomásul adva reménységét, hogy nem a pusztulás és megsemmisülés, ha
nem Isten országának kiteljesedése felé tart ez a világ. A Lelkipásztor Jézus Krisztuson 
tájékozódva a világtörténelmi eseményekre figyelve keresi azt az utat, amelyen Isten 
népének járnia és szolgálnia kell. Isten népe változó időben és változó történelmi ese
mények között vándorol. Isten kíséri és vezeti népét, s közben Szentlelke által közössé
get teremt Krisztus és a gyülekezet, valamint ember és ember között. Isten Jézus Krisz
tusban kommunikálja, hírül adja szeretetét, üdvözítő akaratát, s a Feltámadott erejével 
szolgáló szeretetre szabadítja fel népét. A Lelkipásztor arra mutat rá, hogy a gyülekeze
tek és a keresztyének hol élhetik meg felelős szeretetüket a mindennapi életben.

A Lelkipásztor feladatához tartozik az is, hogy informálva, érvelve, párbeszédet foly
tatva a közéletben, a nyilvánosság előtt keresztyén jelenlétével hozzájáruljon azoknak a 
kérdéseknek megoldásához is, amelyek társadalmunkban, hazánkban és a világban fe
szülnek. Ha a Lelkipásztor nem akar monologizálni, akkor tanulmányaiban, írásaiban 
az élet mai kérdéseivel kell foglalkoznia, arra feleletet keresni Isten igéjében.

A Lelkipásztor publicisztikai tevékenységet folytat. Ehhez a tevékenységhez tartozik 
az evangélium nyilvános terjesztése. Az egyház azért kér a nyilvánosság a „publikum 
előtt” helyet, mert újra és újra önértelmezését, szolgálatát, munkájának tartalmát és 
célját akarja a nyilvánossággal megismertetni. A Lelkipásztor egyházunk hangját hal
latja. Azt a hangot amely Istennek minden embert üdvözítő szándékát kiáltja világgá. A 
társadalmunkban élő, a társadalmunkért munkálkodó embert szólítja meg.

Azzal a várakozással végzi a Lelkipásztor szolgálatát, hogy erre a hangra a hívő em
berek Istennek engedelmességgel felelnek. Az egyház berkein kívül élők pedig figyel
mességgel, a más ideológiai alapokon álló embernek kijáró megbecsüléssel néznek.

A Lelkipásztor célja az, mindig közelebb juttassa Isten szavát az emberekhez. S az Is
ten szavát meghalló ember jusson mindig közelebb a felebaráthoz.

Nagy István
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A Diakonia
Mindössze egy vessző különbözteti meg négy éve megindult folyóiratunk cimét az 

egyházunkban közismert szótól: az Evangélikus Szemle címét rövid o-val írjuk. A „dia
konia” újszövetségi görög szava szolgálatot jelentő, s ebben az értelemben áll a folyóirat 
élén, mely nem az egyházi szeretetmunkával foglalkozik, hanem széles távlatban szol
gálni kíván egyházunk értékeivel gondolkozó híveinknek és sorainkon kívül másoknak.

Felületesen evangélikus kulturális folyóiratnak is nevezhetnénk, de ez így nem lenne 
pontos. Az egyháznak van ugyan kultúrát hordozó és termékenyítő hatása, de a fő 
kincs más, s a nemzeti szolgálata is tágabb és több kulturális munkánál. Istennek Krisz
tusról szóló evangéliuma, örömhíre nemcsak az igehirdetésben, a hitébresztésben hat, 
hanem átfogja közvetetten az egész életet; s mi erről a széles perspektíváról nem mond
hatunk le, amikor egy félévenként megjelenő folyóirattal bizonyos szellemi szinten je
lentkezőn lehazán kban.

Borítólapján kicsiben és nagyban egy IV. századból származó római kori boltozat
tégla képét látjuk. Az Újdombóváron 1933-ban felszínre került tégla egy ókeresztyén 
sírból származik. A nyers anyagra készítője még a kiégetés előtt ujjával rárajzolta Krisz
tus nevének kezdőbetűit. Mint folyóiratunk emblémájának hármas szimbolikus jelen
tősége van. Jelképezi a lutheri keresztyénség összefüggését az egyház első századaival: 
valljuk az anyaszentegyház folytonosságát és egységét. Lelőhelye emlékeztet bennün
ket, hogy szolgálatunkat magyar földön, e nép körében végezzük. A két görög betű pe
dig hitünk és életünk középpontjába a megfeszített és feltámadt, élő Krisztust állítja.

Nyolc számot tarthatunk kezünkben a folyóiratból, amely közel nyolcszáz oldalt tesz 
ki. Próbálom belelapozva szemléletessé tenni szerkesztői elgondolásunkat, és megvilá
gítani valamit a megvalósításából.

Több cikk a múlt kútjából merít. Szükség van erre. A mai nemzedék előtt nem eléggé 
ismert, hogy evangélikus egyházunknak jelentős szerepe volt a magyar történelemben, 
a nemzeti művelődésben és a hazai keresztyénség történetében. Budavári kövek és a re
formáció. Melanchthon magyar tanítványa világi szolgálatban, Beethoven evangélikus 
magyar barátja, a 250 éves nemeskéri templom egy mai építész személyes vallomásá
ban, vagy a közelmúltból: részletek a gyermekek százait mentő és nevelő Sztehlo Gá
bor lelkész 1944^15-ös emlékezéseiből. Nagyszerű múltunkba tekintés volt az Országos 
Evangélikus Múzeumot bemutató írásmű. Csak kiragadott példák ezek a folyóirat lap
jairól.

A jelenbe vágó témák képezik a folyóirat gerincét. Programunk itt annyira széles, 
hogy feladatkörünkből még nem is tudtunk mindent érinteni az eddigi számainkban. 
Tallózzunk rangsorrend nélkül érdeklődési területeinken! Szerepelnek irodalomkutatá
si cikkek: Keresztúry Dezső és Berzsenyi Dániel, az evangélikus örökség Tatay Sándor 
önéletrajzi regényeiben, a Kalevala keletkezése -  egy magyar evangélikus tudós hozzá
járulásra a rejtély megfejtéséhez... A zenei tanulmányokból: Liszt életművének 
evangélikus vonatkozásai, Szokolay Sándor vallomása a zenéről és az alkotó munkáról, 
hogyan szerethetjük meg Bartókot? . . .  A képzőművészet területéről: Urai Erika grafi
kái, Bálint Endre, Ruzicskay György festészete, a fiatal Kéri Ádám szobrászművész -  
ők mind evangélikus egyházunkhoz tartoznak. A negyedszázada elhunyt, szintén
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evangélikus Rudnay Gyula életműve . . . Iparművészeti cikkekből: a hazai barokk öt
vösművészet remeke, gótikus kelyheink . . .

Társadalmi vonatkozású írásainkból néhány: társadalmunk életmódja az időmérleg 
vizsgálata alapján, az emberi tényezők a gazdasági életben, a mai ember terheléstűrése, 
a család a változó világban, az öregségről. . .  A természettudományos cikkek közül kie
melkedik a Szentágothai Jánossal folytatott interjú az egységes agyelméletéről. Bioló
giai cikkek: az öröklődés törvényszerűségei, szelekció és gondviselés . . .  A vallásszocio
lógiai tanulmány elsőként foglalkozik hazánkban ennek a tudományágnak jelentőségé
vel. A ma élő idős evangélikus tudósaink bemutatása is szerepel programunkban. A 
vallásos néprajz területén is jártunk. A nemzetközi életre tekintett az egyházak híd
szerepéről szóló cikk, valamint beszámolók a béke érdekében elhangzott külföldi egy
házi megnyilatkozásokról. A világgazdaság mai problémáiról hallottunk, egy tudomá
nyos interjúban jelent meg tanulmány a modem templomépítészetről.

Teret adott a folyóirat szépirodalomnak prózában és versben. Első publikációként 
közöltünk műveket neves költőktől. Szalatnai Rezső írói örökségéből olvashattunk 
szép részeket az utolsó két számban. Színházi életünket, filmeket, megjelenő könyveket, 
kiemelkedő más folyóiratbeli cikkeket a Kulturális Figyelő rovatunk kísér figyelemmel, 
amennyire a terjedelem és a ritka megjelenés engedi. E téren hosszabb lélegzetű írások 
is adódtak: az Isten-kérdés Ingmar Bergmann művészetében, az Isten-kép tükröződései 
mai színdarabban, regényben . . .

Jelentős oldalszámot vett igénybe a teológiai feladatkörünk. Ma a filozófiai érdeklő
désű emberek közül többeket érdekel a keresztyén teológia válaszadása az emberi lét 
kérdéseire. Megnőtt a Biblia tudományos ismeretének és a teológiai elmélyülésnek a 
vágya gondolkozó híveinkben. Ezt az igényt szolgálják a kortárs teológusokat bemutató 
sorozatunk és a bibliakutatás műhelyébe bepillantást adó tanulmányaink. Más vágányú 
aktuális teológiai cikkeink is jelentek meg, például a diakóniai életformában élő egy
ház, az Ágostai Hitvallás aktualitása, az Istenről -  ma, a keresztyén etika új feladatai a 
tudományos-technikai fejlődés kapcsán, a misszió mai értelmezése . . .  Az ökumenikus 
kapcsolataink fejlesztését szolgálják a sorra kerülő beszélgetéseink a folyóiratban a ha
zai egyházak teológiai képviselőivel. Külföldi egyházakra is kitekintünk. A keresz
tyén-marxista párbeszédet idehaza és nemzetközi viszonylatban figyelemmel kísérjük. 
Sorozatosan hozunk beszámolókat a mai keresztyén életvitelről a hétköznapokban, kü
lönböző foglalkozású hívőktől. A családi keresztyén nevelésben adott útmutatást egyik 
jelentős cikkünk.

Eddig megjelent számaink visszhangja örvendetes, és fokozódóan jó. Ez természete
sen ösztönöz bennünket a szerkesztői munkában. Az egyetlen aggodalmunk is oldód
hat. A folyóirat jellegét illetően döntenünk kellett: könnyebben érthető, ismeretterjesz
tő hangvételű, kissé magazinszerű legyen-e, vagy pedig magas színvonalú, szellemi 
súllyal rendelkező folyóirat, amely egyházunkat méltóan képviseli a mai magyar kul
turális életben. Az utóbbit igyekeztünk megvalósítani. De valamennyi számunknak 
több mint a fele anyaga olyan olvasói szinten íródott, amelyet széles körben is élvezet
tel és haszonnal tehetnek magukévá az érdeklődők.

Nyolc szám kevés ahhoz, hogy folyóiratunk jelentőségét kicsit is felmérhessük. Két 
örvendetes tényt azonban megemlítünk. Cikkíróink nagyrésze a mai hazai jelentős al
kotók közül való, akiknek közreműködése fémjelez; neves külföldi teológusok is ké
szek voltak folyóiratunknak dolgozni. Folyóiratunk kristályosodási pontot is képez: 
evangélikus írók, tudósok, művészek, különböző területeken dolgozó szakemberek lép



tek elő a háttérből, s a folyóirat munkájába való bekapcsolódásukkal, szerkesztő bizott
sági részvételükkel, cikkírással, tanúságát adják az egyházunkhoz fűző mély szálaknak. 
A nem evangélikus kiemelkedő munkatársaink készsége pedig növekvő megbecsülés je
le egyházunknak e folyóiratban megjelenő arca, testet öltő valósága iránt.

Veöreös Imre

Könyveket adunk kézbe
Két könyv és egy betördelt kefelevonat van az asztalomon, rajtuk ilyen évszámok ol

vashatók: 1951 -  1967 -  1982. Az első könyv egy kissé megsárgult már, a másodiknak 
a gerince fakult ki az elmúlt tizenöt esztendő során, a harmadik éppen most ölt alakot, 
most formálódik. Ezt a hármat vettem most a kezembe, ezeket forgatom, lapozgatom. 
Az elsőben mindjárt ezeket a sorokat olvashatom szabad, költői fordításban az első 
zsoltárból:

Boldog, aki a gonoszt megveti,
A bűnök útját sose követi,
A csúfolódók közé nem vegyül el,
De lelke az Úr szavában merül el.
S éjjel-nappal azon elmélkedik,
Hogy jóval, széppel töltse meg a hit.

Ezek a sorok Bókay János Harmincegy zsoltár cimű könyvének elejéről valók. Ez 
volt az a könyv, amelyet a Sajtóosztály megszervezésének, létrehozásának az elején -  
talán éppen első kötetként -  adott ki. Ma már talán túl szerénynek látszik a kötése, a 
táblaborító aranyozása megfeketedett. De ez a kötet ma már szinte dokumentumnak 
számít. Ez a kötet annak dokumentuma, hogy a második világháborúból újjászületett 
Magyarországon újjászületett az egyház munkája, s ezzel könyvkiadása is. Ez a munka 
az ötvenes övék elején indult meg, s ma is folyik a Sajtóosztályon.

A másik kötet az 1967. évszámot viseli magán. Ez számomra azért kedves, mert ez 
volt az első kötet, amelyet annak idején, 1967-ben, amikor a Sajtóosztályra kerültem 
tördelőszerkesztőnek, megálmodtam, nyomdába adtam, s megvalósulni láttam. (Ma 
már őszintén be kell vallanom, hogy a könyv címeit egy kissé elméreteztem, túl na
gyoknak jelöltem be. Akkor még nem láttam magam előtt az egyes betűk fokozatait).

A harmadik, amelyben a szerkesztőnek és munkatársainak már több mint ötéves 
munkája van benne, s a kézirattal én is több mint másfél évvel ezelőtt „találkoztam”, s 
ami ma még csak tördelt levonatban van meg, az 1982. évszámot viseli a címlapján. Ez 
egyházunk legnagyobb sajtó-vállalkozása: az Evangélikus Énekeskönyv. Nemcsak azért 
olyan jelentős kiadványa ez egyházunk könyvkiadásának, mert több, mint nyolcszáz 
oldal. És nem is csak azért, mert megjelenése után ez lesz érvényben egyházunk egész
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területén az eddigi többféle énekeskönyv helyett. De főleg azért, mert ez az énekes
könyv hatvanezer példányban jelenik meg. (Az eddigi legnagyobb példányszám, amit 
Sajtóosztályunk kiadott, tízezer példány volt).

SZÍNES KÖNYVBORÍTÓK

Tizenegy kötetet forgatok a kezeimben, ezek az úgynevezett kommentárok, magyará
zatok az egyes bibliai könyvekhez. A sorozat megálmodója Sajtóosztályunk vezetője, 
Káldy Zoltán püspök. 1963-ban jelent meg a sorozat első kötete, Jakab levele, és 
1982-ben a sorozat legújabb kötete, Jób könyve. De én már magam előtt látom a leg
újabbat, a mogyoró színű borítót, a Galáciabeliekhez írt levél magyarázatát is, ami 
1983 elején jelenik meg.

A sorozat könyborítójának nagyon ízléses, stílusos terve Friedrich Lajostól, a Sajtó- 
osztály egykori tördelőszerkesztőjétől származik, míg a kivitelezés azóta is Dénes Pál 
grafikus munkája. Jó elnézni ezeket a köteteket egymás mellett: fekete, világoszöld, sö
tétzöld, sötétkék, világoskék, barna, piros, sárga . . . Jók a színek, nagyon szépek ezek a 
borítók. Nemcsak a lelkészek, hanem a bibliamagyarázat után érdeklődő híveink is ha
szonnal forgathatják ezeket a kommentárokat, amelyek közül a közel két évtized alatt 
természetesen a legtöbbje már régen el is fogyott. De akkor, amikor a Sajtóosztályon 
1982 tavaszán új polcokat építtettünk, ezeket a köteteket -  szinte kiállításként -  egy
más mellett helyeztük el.

SOKFÉLE KÖNYV

Alig lehet minden kiadott könyvet felsorolni anélkül, hogy egy-kettő ne maradna ki a 
felsorolásból. Hittankönyv minden iskolai osztály részére kapható. Három kiadást ért 
meg eddig a Hitünk-életünk című szórványhittankönyv. (Háromszor adtuk ki, összesen 
harmincezer példányban).

Az elmúlt tizenöt esztendő alatt négyféle imakönyvet, áhítatoskönyvet adtunk ki. A 
Ma így imádkozzatok! című imakönyvnek három kiadása is volt. Szeretnénk egy újabb, 
hasonlóan modern imakönyvet adni híveink kezébe.

Föl lehetne sorolni a teológiai munkákat, de a szintén dokumentumnak számító ige
hirdetési köteteket is, amelyek hű képét adják annak, hogy hogyan prédikál egyházunk, 
a diakóniai teológia egyháza.

Sorolni lehet a szépirodalmi köteteket is: a Somvirág című válogatást, vagy akár a 
Kalásztépést. Túrmezei Erzsébet több kiadást is megért versesköteteit, Gyarmathy Irén 
írásait, a Reményik kötetet, vagy Bozóky Éva kisregényeit.

1982-ben megjelent „A megrepedt nádat nem töri e l .. .” című kiadványunk máso
dik kiadása is, hiszen az első kiadás néhány hét leforgása alatt elfogyott.
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NÉHÁNY SZÁM

Sajtóosztályunk évente átlagosan nyolc-tíz könyvet ad ki. A legnagyobb példányszá
mú természetesen az évről évre megjelenő Evangélikus Naptár, meg a bibliaolvasó Út
mutató. Az évi megjelenő példányszám negyvenezer és ötvenezer példány között mo
zog.

Ha valaki veszi magának a fáradságot, az könnyen kiszámíthatja, hogy az elmúlt 
több mint harminc esztendő alatt hány kiadványt tett le Sajtóosztályunk, lelkészeink és 
híveink asztalára.

TERVEINK

Vannak szerzők, akik négy-öt esztendőre előre megkapták a felkérést egy-egy könyv 
megírására. Ezektől a lelkészektől pontos munkát várunk, hiszen évről évre elkészítjük 
a következő esztendő kiadói tervét.

Folytatni szeretnénk a kommentársorozatot. Az lenne a szép, ha minden esztendő
ben legalább egy kötettel gyarapodhatna ez a sorozat. 1983-ban jelenik meg a Luther 
élete és műve című kötet Luther Márton születésének ötszázadik évfordulójával kap
csolatosan. 1983-ban jelenik meg majd egy híres regény magyar fordítása, Johanna- 
Ruth Dobschiner regénye Életre választott címmel. De szeretnénk minden olyan köny
vet kiadni, amire szellemi és anyagi helyzetünk lehetőséget nyújt, és amellyel szolgála
tára lehetünk híveinknek.

MIÉRT VÉGEZZÜK EZT A SZOLGÁLATOT?

Az Egyházi Törvények III. Törvényének 6. §-ában ezt olvassuk: „A Magyarországi 
Evangélikus Egyház a lelkészek képzése és továbbképzése, valamint a gyülekezeti tagok 
nevelése és hitvallásos öntudatának az erősítése céljából fontos feladatának tartja az 
egyházi sajtószolgálatot, melynek érdekében működteti az Evangélikus Sajtóosztályt”.

De Isten maga is elkötelezett minket az ige hirdetésére a nyomtatott betűn keresztül 
is. Hálásak vagyunk ezért az elkötelezésért, de azért a lehetőségért is, amelyet Isten a 
nyomdákon és azok munkatársain keresztül is megteremt a számunkra. És az Egyházi 
Törvények előbb idézett rendelkezései is köteleznek minket szolgálatunk hűséges betöl
tésére.

De vajon eléri-e sajtómunkánk a célját? Vajon örömmel fogadják-e, és olvassák-e hí
veink kiadványainkat, mint ahogy azt mi megírjuk, megtervezzük, elkészítjük? Mert a 
könyveket nem magunknak adjuk ki. Azt szeretnénk, ha minden példány gazdára, ol
vasóra találna és híveink örömmel, haszonnal forgatnák kiadványainkat.

Harkányi László
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Elbeszélések, versek

Bozóky Éva írása

Helyettem. . .
-  Az olajfaligetnek kiadós eső kellene. De felhő sehol, és a nap heve éget. Ünnep után 

meg kell majd locsolni a fiatal fák tövét. Nincs más mód, ki kell hozni a szamarakat, 
hátukra erősíteni a tömlőket. . .  A szőlő is kapálásra vár. Talán mégis azt kellene 
előbb. Ez a kapa is csak most tudott kicsorbulni! Ha otthon éri a kovácsot, az ma még 
kiköszörülheti. Teheti, ha akarja. De ezek a mesteremberek legszívesebben hétfőn kez
denék a szombatot. Mit nekik a gazda gondja! Benn ülnek a városban, a műhelyük
ben, és asztalukra jön az ennivaló. . .  -  Megszaporázta mégis a lépteit, ha a kovácsot 
rá tudja beszélni, ünnep után hajnalban már kezdheti a munkát. Kiviszi a fiait is, 
zsengék még ugyan, de szőlőt kötözni már futja az erejükből. Szegény ember gyereké
nek időben kell szorgalmat szoknia, különben semmire sem viszi.

De mi az a nagy csődület a városkapunál?Ez a tolongás?Mintha mind itt nyüzsög
ne, aki csak a falakon belül lakik. Minek is jött erre! Ezen a sok népen napestig sem 
verekszi át magát, akkor aztán nézheti a kovácsot, meg a kapát! A nemjóját a bolond 
fejének, csak jött, jött elgondolkodva, s akkor veszi észre a sokadalmat, amikor már be
legabalyodott! Ezt aztán jól megcsinálta! Megszidja otthon az asszony, hogy semmit 
sem tud elintézni időben. De ha ez így megy tovább, haza se ér a csillag keltéig, eheti 
hidegen az estebédet. . .  Hej, Simon, Simon sóhajtozza majd Zsuzsánna keservesen, 
hiába, ő is csak egyre perlekedőbb lesz az idők múltával, pedig de szép liliomszál volt 
valaha.. .

Jaj, csak a Magasságos innen kiszabadítaná! De mind beljebb sodródik a tömegbe. 
Hogy ez a városi népség sosem tud veszteg megülni! Alighanem kivégezni visznek va
lakit. Zelotát fogtak el, vagy valami ártatlanra fogják rá, hogy zelota? Hogy a Belzebub 
seregei szánkáznának a sanhedrin urainak a hátán!

Már látja is az elítéltet. Ott megy szegény, roskadozik a nehéz kereszt alatt. Milyen 
gyönge, törékeny, milyen fiatal! Simon előtt hirtelen felvillan a fiainak képe. Termetre 
alig nagyobb náluk, pedig csak növendékek . . .  Ki tudja, mi sors vár azokra is? Nehéz 
idők járnak, üstökösök járnak. . .  De hiszen ez a próféta! Akinek elterjedt a híre a kör
nyéken, s akit pár napja még ünnepeltek! Zsuzsánna éppen tejet vitt be a városba, s 
azzal jött vissza, hogy hozsannázik az egész nép . . .  Most meg már a vesztét kívánják? 
No, ezek a városiak megérdemlik a főtanácsot, egy jottányival sem jobbak nála! És mi
lyen kegyetlenek az átkozottak, még töviskoronát is tettek a fejére, arca, ruhája csupa 
vér. . .  Nincs ezeknek lelkűk! De a rómaiaknak sincs, hiszen azok lökdösik, dehát 
azoktól nem is várhatja senki, hogy lelkűk legyen.

135



El kellene venni tőle a keresztet. Hiszen látszik, hogy nem bírja. Legalább ezzel ne 
gyötrődjék!

Simon megállt, dermedt iszonyattal nézte, mi történik előtte, s nem tudta, mi bék
lyózza le: a sokaság, vagy a saját döbbeneté. Valami titkos belső hang azt súgta, hogy 
lépjen oda, vegye el a keresztet, de földhöz tapadt józansága már csitította is a körvona- j 
lazatlan szándékol: -  Simon, Simon, maradj veszteg, ne keresd a bajt, elvégre, mi kö
zöd hozzá, és ünnep után meg kell kapálnod a szőlőt. . .

-  Nézzétek, ez jó erősnek látszik! Tegyük a vállára, másként sose jutunk fel a hegy
re.

Két termetes római katona ugrott Simon mellé. Arra eszmélt föl gondolataiból, hogy 
már fogták is, már húzták magukkal. Nem ellenkezett. Nem azért, mert amúgy is ész
szerűden lett volna, hanem mert cselekedetük valamiképp felelt a benne megszólaló 
hang szavára. J

A belső hang kívánt tőle valamit, és ő nem merte, nem akarta megtenni. És most íme 
rákényszerítik arra, amit nem akar, de amit érzése szerint tennie kell. így van ez jól, 
mert elfutni úgyis lehetetlen, de így Zsuzsánna sem szidhatja: Simon, Simon, hová tet
ted az eszedet. . .

Két légionárius erős markában van, és furcsa módon szabadnak érzi magát. Sza
baddá van téve valamire, amit nem akar, de szeretne. Igen szeretne, bármilyen nehéz 
is.

És ha azután sem engedik el?!
Szívébe hasít a félelem. De csak pillanatra, mert most már az elítélt közelébe került, 

találkozott a pillantásuk, és most már érzi, hogy ez a tekintet vonzza maga után, nem 
engedi el, most már mennie kell, akárhová és akármivégre, akkor is menne utána, ha el 
akarnák kergetni, ha ütnék, ha félrelöknék, nem, nem hagyná magát, követné őt, nem 
tehetne másként.

Már ott a kereszt a vállán, már viszi. Simon erős ember, kemény munkában edző
dött, hanem ez a kereszt mégis rettenetesen nehéz. Talán nem is a súlyával nyomja 
annyira a vállát, hanem a szíve lesz lépésről lépésre nehezebb. A közeledés, a megérke
zés iszonyata teszi mázsává a terhet, jaj, csak ne kellene odaérni soha!

És amint lépteit vonszolja a porban, emlékezete homályos rejtekeiböl sziszegő-teker- 
gő Leviathán-kígyókként kúsznak elé régi bűnei. Hányszor fordult el a Magasságostól, ],
ha rossz volt a termés mérgében, ha jó volt örömében. . .  Megszegte volt titokban a 
szombatot is, ha sürgette a szüret, éjszaka mosta a hordókat a pincében. Zsuzsannát is 
megverte olykor, ha méregbe hozta. És még annyi minden . . .  Azt a menekülő sebesült 
zelótát a múltkor befogadta ugyan, de cseppet sem marasztotta, s örült neki, mikor az 
másnap tovább vánszorgott. Az alamizsnával is fukarkodott, s nem az elesettek iránti 
szerétéiből adta, hanem mert úgy illett. De mindezek mögött a hiány húzódott meg: nem 
követte az Urat. Csak úgy tett, mintha követné. Magában bízott, a maga erejében. Őhoz
zá igazán, őszintén, tiszta szívvel tán sosem fordult. Nem, az embertársait sem szerette. 
Önmagát szerette. A gyermekeiben is, Zsuzsannában is önmagát, mert az ő életét tették 
teljessé. Dehát létezik-e olyan ember, aki mást is szeret, nemcsak önmagát? Nincs-e 
mindenki reménytelenül önmagába zárva?Ez a próféta mégiscsak más. Ő csak vándo
rolt vidékről vidékre, tanított, gyógyított, nem épített házat, nem gondolt a maga gyara
pítására. Minden pillanata a másoké volt, és ha elérte az este, nem volt hol lehajtania a 
fejét. Mindenkivel gondolt, csak magával nem. És íme mi a jutalma? Kegyetlenül el
pusztítják, öt az egyedül önzetlent, az egyedül jót! Rettenetesen nehéz ez a kereszt, a
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nap tűz, porszemek táncolnak a forró levegőben, Simon mégis azt kívánja bár sose kel
lene megérkezni az út végére, bár szakadna össze ég s föld, rendülne meg eresztékei
ben a világ, s nyelné el őt keresztestül egy feneketlen szakadék, csak ne történne meg 
az, ami történni fog, s ami -  egyre inkább érzi -  miatta is történik, hiszen élete minden 
kisiklása, mulasztása, sötét gondolata, végig sem gondolt homályban lappangó gonosz 
kívánsága mázsás súllyal nehezedik rá. Hiszen akkor ő, Simon, úgy amint van, megér
demelné, hogy meghaljon ezen a kereszten! Ezen a mind nehezebb kereszten, amely 
súlyában hordja ennek az egész lármás sokaságnak minden bűnét, de még a rég meg
holtakét is, és az ezután születőkét. És nem ö fog meghalni rajta, hanem ez a sebzett, 
törékeny, szomorúságában is fényes tekintetű próféta.

-  Helyettem! -  hasít Simon szívébe a felismerés, meg is áll hirtelen, mert a fejében 
támadt villanásnyi világosság szinte erejét veszi.

Aztán már nem is gondolkodik, de úgy érzi, hogy a porban csosszanó léptei, a tömeg, 
a lárma, minden csak ezt visszhangozza: helyettem, helyettem, helyettem . . .

*

Amikor Simon késő este hazabotorkált, Zsuzsanna már rég nem tevékenykedett a 
tűzhely körül. A tollal, ronggyal bélelt ünnepi kosárkákra mutatott, de Simon nem kért 
vacsorát. Olyan komor, fáradt, megviselt volt, hogy az asszony kérdezni se merte. Éjjel 
sem aludt, csak járkált a ház körül, és amikor a tomboló vihar bezavarta, leült a gyé
kényre, két öklére hajtotta a fejét és magában mondogatta:

-  Helyettem halt meg! Helyettem, helyettem!
Zsuzsanna rémülettől elkerekedő szemmel nézte. Megháborodott szegény, gondolta, 

és virrasztóit vele.
Reggel, amikor fölébredtek a fiúk, enni adott nekik, majd átküldte őket a szomszé

dokhoz. Kicsi a szegény ember háza, még a gyász sem fér el benne. Ne zavarják az ap
jukat. Újra leült a férje mellé, és hallgatott, míg karjára nem vette őt egy könnyű futó 
álom.

Csak Simon nem aludt. Ült, némán és komoran, két hosszú napon át. Harmadnap 
reggel nyergelte a szamarakat. Magában beszélt, most is, csendesen. -  Mennyit zúgoló
dunk az élet bajai miatt. Pedig csak a keresztet hordozzuk. De ő halt meg helyettünk!

Zsuzsanna figyelt, váltig nem értett semmit. De jó is lenne, ha bemennének a város
ba, és találkoznának a prófétával, aki meggyógyítja a betegeket! Simont is észretéríte- 
né, egészen bizonyos.

Simon tovább motyogott, miközben a nyergekkel bajoskodott:
-  Milyen különös, hogy éppen arra jöttem. Hogy éppen én jöttem arra. Dehát a Ma- 

gasságos úgy intézi a dolgokat, ahogy ő akarja. Gyertek!
-  Hová megyünk?-  kockáztatta meg mégis a kérdést Zsuzsanna, és a szőlőre gon

dolt, amit meg kellene kapálni.
-  A városba! Megkeressük a tanítványait. Csomagolj ennivalót, velük maradunk!
-  És a szőlő?- riadozott az asszony.
-  Nem fontos! -  rázta meg a fejét Simon, és mint aki mély álomból ébred, hozzátet

te:-m ost valami más, egészen más élet következik.
Zsuzsanna nem tudta miért, vigasztalást, biztatást érzett a szavaiban. Gyorsan föl

készítette családját az útra, aztán elindultak a város felé, amely fölött ebben az órában 
kelt fel a nap.
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Gyarmathy Irén írásai

A láng
Olyan volt, mint a legtöbb fiatal. Vidám, gondtalan, csintalan, néha álmodozó, néha 

reális, néha rájött a tanulhatnék, ilyenkor éjszakákon át nem aludt, csak készült a vizs
gákra, aztán megint hetekig nem nyitotta ki a könyvet.

Kisebb dolga is nagyobb volt annál, minthogy engem meglátogasson. Hébe-hóba 
Karácsonykor, Húsvétkor eljött, de mindig sietett. Rengeteg a dolgom, mondta, de tud
tam, hogy valaki vár rá.

Két orcája, mint a kicsattanó rózsa, orra fitos, szőke, raffináltan elhelyezett tincsek 
keretezték arcát, a szeme kékjében benne ragyogott a nyári égbolt, a víz tükre nyári 
napban, a harangvirág és a nefelejcs bársonya. Szép volt. Megfordultak utána a fiúk.

Még egész kislány volt, amikor szülei egyszer rámbízták. Elhozták hozzám, vi
gyázzak rá két napig, amíg ők távol lesznek. Úgy készültem erre a két napra, mint 
amikor az ember komoly vendéget vár. Pontos étkezés, minőségi fogások, szépen terí
tett asztal. Programnak: séta, mesélés, bábszínházjáték.

A nagy nap eljött és minden ment volna tervszerűen, de mindjárt az elején elbuktam.
Ült velem szemben a kis széken, rámemelte tiszta tekintetét és azt kérdezte:

-  Tessék megmondani, milyen egy bőgőmajom?
Megdöbbentem. Bögömajom-ügyben nem vagyok szakember, nem tudtam, mit vála

szoljak.
-  Mi-lyen?- húztam a szót.
-  Hál amilyen én -  mondta.
-  Te?
-  Igen, mert apukám azt mondta, ha mégegyszer sírok, le fog fényképeztetni és ak

kor mindenki látja majd, hogy milyen egy bőgőmajom. Ugye az nem lehet, hogy bárki 
is így tudjon fényképezni?- kérdezte.

-  Az nem lehet, -  nyugtattam meg, elodázva a felvilágosító választ. -  Késő van már, 
imádkozunk és aluszkálunk!

-  Én aztán nem!-jelentette ki kategorikusan.
-  Jól van, mondtam, én imádkozom és máris lefekszem.
-  Imádkozni lehet, de lefeküdni nem -  mondta makacsul.
-  Jól van, majd hamarosan itt lesznek a hamutörpék!
Nem tudom, honnan vettem ezt a szót, de ahogy kiejtettem, megrezzent a kályhaajtó, 

és az én kicsim úgy megijedt, hogy mindenestül a takaró alá bújt, ahonnan már nem 
tudtam kiszedni.

-  Emlékszel, mondom, sok-sok év elteltével egy telefonbeszélgetésnél, -  emlékszel a 
hamutörpére?

-  Emlékszem! -  mondja. A hangja nagyon messziről jön, onnan, ahová gyermekko
ri élményeit rejtette.

Régóta nem láttam már, és most felhív és azt mondja: -  Amerikába költözünk. A ki
csi már ott fog megszületni! -
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Most érzem, mennyire megszerettem.
Hirtelen nem is tudok a bejelentésére válaszolni. Jaj, ez a nagyvilág talán örökre el

veszi tőlem, közénk nehezedik az a nagy Óceán. Tudom, nincs jogom beleszólni senki 
életébe, mégis a szívem ott dobog a torkomban, ahogy szólni akarok.

-  A férjem ott fog dolgozni 5 majd én is, ha a kicsi megszületett. -  Valami van a 
hangjában, mintha arca előtt fátyol lenne, amely visszafogja szavait.

-  Nagyon vigyázzatok magatokra. Nem tudod még, mi vár rád! Egyedül leszel az 
idegenség tengerében. Most még nem érzed. . .  de majd később . . .  Légy mindenkihez 
emberséges, bármilyen nemzet gyermekével hoz össze a sorsod. Mindig másodrendű 
leszel a „bennszülöttek” mellett, kétszer jobbnak, kétszer szorgalmasabbnak, kétszer 
megértőbbnek, sokszorosan emberségesebbnek kell lenned másokkal. Ha sorsa bárkit 
hozzád visz, légy vele megértő. Aki az egyedüllétet idegenben nem próbálta, nem ismeri 
és nem is lehet neki megmagyarázni. Idegen országban ébredni, idegen nyelvet hallani, 
idegen emberek között járni, idegen vidéken, idegen városokban nem turistaként, és 
azzal a tudattal, hogy nem mehetsz holnap már haza.

Minden más, mint ahogy odahaza volt. Idegen szokások, idegen tájak, más klíma, 
más gondolkodásmód. Közöttük jársz szívedben hazád képével, a szülői ház melegével, 
hazai dallamok énekelnek benned és meg kell őrizni magad úgy, hogy nemzeti mivol
tában senkit ne bánts meg. Légy boldog! A boldogság gyökerei benned vannak. Nem 
lehetsz mássá máról holnapra. Gyökerek kötnek, emlékek hívnak, szeretteid képe lel
ked vásznán -  kitörölhetetlenül, valamennyi.

Új otthont építesz, amelyben valahol benne lesz a régi és benne lesz az új is: férjed, 
gyermeked, mindennapi kenyered, mindennapi imádságod és az örök visszatérés gon
dolata is.

-  Tudom, nehéz lesz, de alkalmazkodni fogok -  mondja.
-  Es tartsd tiszteletben más fajú, más hitű emberekben a felebarátot. Ha a sors úgy 

hozná, hogy megmozdul a világ, vedd hátadra csöpp kis csigaházad és őrizd meg ván- 
dorutadon mindazt, amit otthonról hoztál, mert az megőriz minden időben.

Ne félj a szenvedéstől, amelyek felkeresnek. A szenvedés erő. Lesznek benne társaid. 
Világunkban sok a szenvedő ember a kontinensek mindegyikén. Ne szégyelld, ne félj, 
ha téged is felkeresne. Viseld türelemmel. Ne üss vissza, ha bántanak. Higgyél a szere
tet erejében, az ember szeretet- képességében.

Persze nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy most érzem . ..
-  Igen, de azért felkészülök. -  Elcsuklik a hangja.
-  Majd írok sokszor és sokat. Levelet kapni nagyon jó. Leülni a nagy karosszékbe, 

megfeledkezni a jelenről és megint otthon lenni a kis udvari szobában, amelynek falán 
az akácfa ága kopogtat, ha fújja a tavaszi szél és az ablak sarkában fészket rak a 
visszatért madár.

-  Az nagyon jó lesz. Tessék sokszor írni. Előre is köszönöm.
-  És még valamit, kedvesem. Mindig imádkozom értetek. Te is imádkozzál! Úgy, 

ahogy akkor tettük, amikor két napigaz én kislányom voltál. Isten ott is, itt is ugyanaz. 
Jósága és segítőszeretete ott is, itt is felemel, ha mélyebbre kényszerít sorsod, mint azt 
várnád.

Es ha megszületik az, akit évek óta úgy vártok, és akit mi talán elveszíthetünk, ülj le 
ágyacskájához esténként és mesélj neki rólunk. Mesélj neki történelmi sorsunkról, 
nagyságunkról és elesettségünkről, győzelmeinkről és kudarcainkról, Mohácsról és Vi-
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lúgosról, Nándorfehérvárról és Segesvárról. És arról a kis faluról is, ahol őseink pihen
nek, hogy ha egyszer elindulna mifelénk, hazataláljon.

-  Milyen jó, hogy így tetszik hozzám beszélni, ilyen őszintén. Hamarosan írok. 
Hosszan!

-  Bizonyos, hogy válaszolok. Hamarosan. Isten veled!
Egy kis kattanás, a telefon elnémul. A szívem összeszorul. Hát ennyire szeretem? 

Hát ennyire tud fájni a válás? Vagy csak hazámat féltem benne?
-  Mi Istenünk! -  sóhajtok magamban -  ne engedd, hogy a láng, amelyet innen visz 

magával, kialudjék szívéből. Hadd világoljon utódaiban is. Nemzedékről-nemzedékre
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Imádság
Uram, egy kicsinyke békét 
adj nekünk!
Egy kicsinyke békét, Uram, 
elveszünk!
Egy kicsinyke napsugarat, Uram, 
meleget,
fagyos szívet felengedni 
eleget.
Egy kicsinyke reménységet 
szép zöldet,
örömet, mely beborítja 
a földet.
Egy kis türelmet, pár jó szót, 
kék eget,
bombák helyett békén úszó 
felleget.
Tulipánt, pacsirtát, nyulakat. 
Kutakat,
jó vízűeket és napos 
utakat.
Vágyat, szerelmet, gyermekből 
csodát
édesítsék meg szüleik 
alkonyát.
Sok pj hajtást minden fának 
és egy kis békét, Uram, a 
világnak.
Békét a világnak!
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Nem értem
Uram, elborítanak a miértek!
Kínjaimat kiáltozom. Ki ért meg?
Mi célból, merre, nem látom az utat, 
bár agyam és szívem Utánad kutat.
Nem látom a véget, próbák értelmét, 
miérteket, melyek gyötrik az elmét.
Uram, fel nem foghatom, mért nő a rossz?
A toy, a bánat, a bú, mely könnyet hoz. 
Keresem a kulcsát sok titkos zárnak, 
agyam miértjei válaszra várnak, 
keresem titkos értelmét a létnek, 
nyugtalan szívemben miértek égnek, 
annyi a kereszt és annyi a bánat, 
egyre kereslek, kutatok Utánad, 
hogy miként osztasz bánatot, áldást 
nem értem, Uram, ember vagyok, lásd át. 
Emberként ítélek, nem látlak tisztán, 
hiába töprengek az élet titkán.
Adj választ, Uram, nyisd meg a szívem, 
én minden döntésed szó nélkül veszem, 
magyarázd meg, mit miért kell tenni, 
a rosszat hogyan kell áldásnak venni, 
mutasd az utat, mely az összhanghoz visz, 
adj csendes szívet, mely csak benned hisz, 
fedd fel magad a rám mért próbákban, 
kínoktól keserves, sötét órákban, 
mikor a miértek ülik meg a lelkem, 
és szólni már nincsen erőm és kedvem, 
hogy gyenge percekben, mikor semmi sincsen, 
érezzem, nem hagysz el, hatalmas Isten.



Sághy Jenő írása

Non moriar, séd vivam
Pater Dávid karórájára nézett és felpattant.
-  Három óra. Kezdődik az istentisztelet. Mennünk kell.
íróasztaláról sebtében felmarkolt néhány feketetáblás könyvet és hosszú, fekete reve

rendájában kisuhogott a szerzetesi„cellából”. Én meg utána.
Elbeszélgettük az időt, pedig úgy éreztük, éppen csak hogy elkezdtük mondanivalóval 

csordultig telt szívünk egymás felé való kiárasztását. Nem csoda. Nehéz időkben szövő
dött több évtizedes barátság fűz össze bennünket és rég nem láttuk egymást.

Dávid atya, mint vendéget, engem tuszkolna előre, ám én tüstént visszahárítom őreá 
az előljárás tisztességét. Nem pusztán udvariasságból. Hiába tudom, hogy a bazilikába 
megyünk istentiszteletre, lépten-nyomon utat tévesztenék a hatalmas kolostorépület la
birintusában. Dávid vezetésével viszont gyorsan haladunk célunk felé. Nekem nem kell 
mást tennem, mint loholnom az előttem suhogó reverenda után -  folyosókon, csarnoko
kon végig, vagy keresztezve azokat, lépcsőkön le, lépcsőkön fel, aztán megint le, megint 
fel, keresztül átjárókon, ismeretlen rendeltetésű termeken. . .  Végül olyan helyiségbe 
jutunk, amit sekrestyének vélek, mert amint belépünk, egy fiatal szerzetes gyakorlott 
mozdulattal veti a kezében már készen tartott hófehér karinget Dávid atya fekete reve
rendájára. -  Ez igen! -  gondolom magamban elismerőleg a villámgyors ,,beöltözés’’ 
láttán.

Jobbra nézek, lefelé. A templompadokban megpillantom a ,,gyülekezetei”: egy
házmegyénk lelkészeit, hozzátartozóit, akik a délelőtt folyamán Pannonhalmára ér
keztek látogatóba. Más kirándulók is ülnek ott, férfiak, nők. Nyilván római ka to liku 
sok.

Lefelé lépdelek és beülök egyik padba. Papírlap van mindenki előtt. A mellettem ülő 
papné is odatol egyet. A papírlapon evangélikus éne kés könyvünk két énekének sokszo
rosított szövege. Megzendül az orgona. Már az első akkordok után érezzük, hogy ava
tott művész keze szólaltatja valahol fölöttünk a hangszerek királynőjét. Szárnyaló kísé
retével énekelni kezdünk.

-  Mind jó, amit Isten tészen . ..
Odahaza, dolgozószobám falán festetten fakereszt alatt függ Lühnsdorf Károly jól is

mert rézkarcának reprodukciója. A képen D. Martinus Luther látható és a 118. zsoltár 
17. verse olvasható, latinul.

-  Non moriar, séd vivam et narrabo opera Domini.
Márton doktor régesrégen sírba szállt. Másfél évtizede -  a reformáció 450 éves jubile

umának évében -  harminc magyar lelkésztestvéremmel együtt én is láthattam sírját a 
wittenbergi vártemplomban. Láthattam az oltártér előtt, Melanchton pihenőhelyének 
szomszédságában a kőből faragott sírt, rajta a feliratos bronz fedőlapot. . .  És mégis, 
igaz a reá vonatkoztatott zsoltárige: Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr 
tetteit! -  Zeng a lutheránus korái -  énekeskönyvünk 376. éneke -  az ősi bencés kolos-
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torban. Márton doktor -  évszázadokkal elhunyta után -  ma is, a zene nyelvén is hirdeti 
és dicséri az Úr cselekedeteit.

Van egy százesztendős Vulgatám (a római katholikus egyház „hivatalos”, latin nyel
vű Bibliája), bibliapapírra nyomott, barna bőrkötésű, aranymetszésű. Nemrégiben kí
váncsiságból egybevetettem a Luther-kép latin zsoltáridézetét a Vulgata szövegével. A 
Vulgatában, mint a 117. zsoltár 17. verse szerepelt, de maga a szöveg -  tehát az ige -  
ugyanaz volt szóról-szóra, betűről-betűre. Ahogy vártam is.

Az ige ugyanaz . . .  Az ige, amelyhez Luther életénél jobban ragaszkodott, amint az a 
rézkarc művészi ábrázolásából is kitetszik. Márton doktor erősen szívére öleli, szorítja 
kapcsos Bibliáját mindkét kezével. Arcának komoly, sőt kemény elszántsága arról ta
núskodik, hogy ezt a drága kincset senki, semmi le nem tépheti szívéről.

A könyvkiadás remekének számitó Vulgatát Dávid atyától kaptam 1964. április 
4-én. Az időpontot azért tudom ilyen jól, mert Dávid atya dátummal ellátott ajánlást is 
írt a latin nyelvű Bibliába: „Jenőnek, akitől a Szentírás szeretetében sokat tanultam. 
Dávid. ”

A szerénytelenség vádját elhárítandó sietek kijelenteni: csak azért merészeltem pa
pírra vetni ezt a szubjektív, személyes jellegű dedikációt, mert meg vagyok győződve ar
ról, hogy a benne foglalt „elismerés" nem nekem szól, hanem mindenestül Márton 
doktornak, aki engem a Biblia szeretetére megtanított. . .

A főapát vezette istentisztelet, amely a lelki ökumené jegyében folyt, végetér. Egy 
szerzetes gondosan összegyűjti az evangélikus énekeket tartalmazó papírlapokat. A 
számunkra láthatatlan orgona tovább zeng. Hangja mintha a falakból boltívekből, 
oszlopokból áradna, mindent betölt fohászkodva, ujjongva, dübörögve, harsogva . ..
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A nagykönyvtárban római magyar festőművész kiállítása is látható. Az elmélyülésre 
késztető képek közül engem különösképpen megragad egy. Talán azért, mert Márton 
doktor legmélyebb, boldog felismerésére -  a kegyelemre -  utal Víztömeg keresztmetszet
ben. A vízben halak. Felirat közli a kép témáját: „A kegyelem fürdőjét élvezők”. Hát ez 
egy kicsit szokatlanul hangzik a Károli Biblia magyarságához szokott lutheránus füle
ink számára. Nézem a halakat. Egyik jobbra tart, másik balra; fölfelé, lefelé, különbö
ző irányban. Úszkálnak felszabadultan, gondtalanul, vígan. Hangosan pattan ki fe
jemből a kép közmondás fogalmazta mondanivalója:,,Élnek, mint hal a vízben”. Már 
t. i. azok, akik elfogadták Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét.

Jócskán bealkonyult, mire hazakeveredtem. Mindjárt nekifogtam esti bibliaolvasá
somnak. Jézus kijelentéséhez -  Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az 
én igémet, nem lát halált soha (Jn 8, 51) -  érve, felkapom fejemet és a Luther-képre né
zek, a szövegre: Non moriar. . .  Elégedetten nyugtázom, hogy Jézus nyomatékos kije
lentése mintegy aláhúzza a kép mondanivalóját. Aki megtartja az igét, aki erősen, szi
lárdan tartja, ragaszkodik hozzá tűzön-vízen keresztül, az nem lát halált soha. Ilyen 
egyszerű ez.

Aztán meghökkenek. Valóban ilyen egyszerű? De hát ki az, aki képes megtartani az 
igét?!! Hol van Luther legmélyebb felismerése: a sola fide, sola gratia?!

Rosszallóan meredek Lühnsdorf alkotására. Hát így félrevezetett engem ez a tetsze
tős művészi ábrázolás? Nem is félre, hanem a lutheri teológiával merőben ellentétes 
irányba, a cselekedetekből való megigazulás tanítása felé? Elmélyülten szemlélem a re
formátor eltökélt arcát, messzenéző tekintetét (mintha a láthatatlant látná), szívére ölelt 
Bibliáját. Kezeinek erőteljes mozdulatában olyasmit látok, amire eddig nem figyeltem 
föl. Nemcsak fogja, markolja a szent könyvet, hanem beléje kapaszkodik. Nem ő tartja 
a Bibliát, hanem a Biblia tartja őt. Igen, így igaz és ezért lutheri is egyben.

Az ige, az örök ige az, ami megtart.
S az élő ige által megtartott reformátorunk hosszú évszázadok óta hirdeti az Úr tette

it, főképpen Isten leghatalmasabb kegyelmes cselekedetét:

-  Krisztus halálra adatott 
A mi sok bűneinkért,
De harmadnap feltámadott 
Megigazulásunkért. (207. é.)
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Túrmezei Erzsébet versei

Áldásból élni!
Fut vonatunk a magyar tenger partján, 
s egy fülkében velem 
zsibongó, kedves gyereksereg.
Hol a tó fodros tükrét figyelem, 
hol rájuk figy elek.

Összetartoznak valamennyien?
Mind egycsalád?
Nézem a legkisebbet ölelő, 
kedves édesany á t . . .  
az édesapát, ahogyan eltréfál, 
eljátszik velük a vonaton.
Mind egycsalád lennének?
Négy, öt, hat, hét. .  . számlálgatom.
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S végül mégis csak megkérdezem: 
„Ugyan hány gyermeke van 
ennek a kedves családnak ?”
„Tíz!” -  felel az édesapa 
vidáman, szívesen.

„Isten áldja meg ezt a nagy családot!”
-  búcsúzom, ahogy Siófokra érünk.
S elkísér az egyszerű felelet:
„Mi Isten áldásából élünk!”

Még sokáig kísérni fog.
Hiszen áldásból élni szent titok. 
Áldásból élve, boldogan lehet 
vállalni feladatot, terheket. .. 
elfogadni, mint Isten ajándékát, 
tíz drága gyermeket.

Nyári fényben fürdik a Balaton.
S mint habjai a vitorlásokat, 
ezt a kísérőül kapott, 
felejthetetlen, kedves mondatot:
„Mi Isten áldásából élünk!”
-  szívemben ringatom.

Ellenállhatatlan erő
„Nem a gyönyörű falak, tornyok, 

harangok a fontosak, hanem egyedül 
a gyülekezet Istenhez küldött, ellen
állhatatlan imádsága” (Luther)

Talán harang se szól
egy szórványistentiszteleten valahol,
s lehet igénytelen a hely,
csak az imádság ne némuljon el,
törjön egyszívből elő,
legyen győzelmes,
ellenállhatatlan erő,
mert ez a fontos, ez a drága:
a gyülekezet ellenállhatatlan,
Istenhez esdő imádsága.
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Csodák történnének, ha ketten-hárman, 
ha tízen, százan, 
ezren és ezren 
ilyen ellenállhatatlanul 
kiáltanának, esdenének!
Hisz ez a titka 
Krisztus egyháza életének.

„Királyi terem” ?
„Ha megismerem Isten Krisztusban adott jótéte

ményeit, nevet a szívem . . .  és királyi teremnek tű
nik még a nyomorúság börtöne is” (Luther)

„Nyomorúság börtöne 
királyi terem”?
Igen, ha benne 
szeretetével minket átölelve,
Királyunk, Krisztus, maga van jelen!

Ha Ő velünk,
a nyomorúság börtönében is 
hálazsoltárokat énekelünk, 
és irgalmát dicsérjük szüntelen.

Ha ő velünk,
„nyomorúság börtöne 
királyi terem”.



Mind az enyém!
„Ha üdvözülni akarsz, úgy olvasd, hallgasd Isten 

igéjét, mintha te lennél az egyetlen ember a földön, 
és minden ige egyedül neked szólna!” (Luther)

Kemény ítéleted:
„Megmérettél, s híjjáva] találtattál” . . .  
keserű panaszod:
„Elhagytad az első szeretetet!”
Vigasztalásod:
„Minden bűntől megtisztít Jézus vére!”
„Veled vagyok!” „Nem hagylak el!” . . .
Hívó szavad, küldő parancsod . . .  
ígéreted:
„Megáldalak, s áldás leszel!”
-  mind az enyém,
mintha egyedül nekem mondanád,
mintha egyedül élnék a földön!

Leborulok, és szegény a szavam 
életadó igéd
csodáit megköszönnöm.
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Egy szent titok
„Nem érzek magamban mást, csak merő bűnt -  

mégis igaz és szent vagyok, nem magamban, ha
nem Krisztus Jézusban" (Luther)

Magamban bűnös, elveszett -  
méltán érne ítéleted . . .  
de Krisztusban igaz, szent gyermeked!

Benne maradni, járni, lenni, 
hogy el ne szakíthasson semmi, 
és jó gyümölcsöt így teremni:

ez a titok! Bűnös-szegényen 
szabad benne -  gazdagon élnem, 
halálába temetnie énem.

Krisztusban igaz gyermeked: 
szolgálni téged és testvéreket, 
és hálát adni, Istenem, neked.
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Jakus Imre írásai

Az eretnek
Az öreg Kotró Bálint a Nyika völgyében lakott, jó két óra járásnyira a környék 

egyetlen evangélikus templomától, mégsem késett el a vasárnapi istentiszteletről so
ha. Rendszerint az első harangszó előtt érkezett, a „gyerekei” már várták. Tudták, 
hogy mindig kerül elő valami finomság a zsebeiből, főként dió, mogyoró.

De a kicsik nem csak erre vártak. A Bálint bácsi meséire is szomjaztak, amik egytől- 
egyig Jézusról, a Megváltóról szóltak. Mesemondás alatt eltűnt szemük elől a bekerített 
templomkert s ott jártak a Genezáret tavánál a part fehéres, izzó homokján, aminek 
hátán fényes kagylóhéjak csillogtak. Látták a halászbárkákat, a kivetett hálókat és a 
hálókban látták a pikkelyes testű, ficánkoló halakat is. Látták a tengeri rákok éles olló
it belemetszeni a háló madzagjába s a rákok meredt szemét, amiben sötét harag ült. A 
levegőben fényesség izzott, s a dombon, a partnál feljebb emberek sokaságát is látták. 
Minden égtáj ontotta őket. Jöttek a vakok, a sánták, a bélpoklosok, a kíváncsiskodók 
és a kétségbe esettek.

S  mindegyik Jézust kereste.
S  látták Jézust is, akit körülvettek. Ó, milyen szép volt és fenséges, milyen szelíd sza

vú, amint szólt hozzájuk. Arcán mélységes szánalom és szeretet, amikor egyszer csak 
megindult Simonnak, a Jóna fiának fáradt élete felé.

így indult a történet s az öreg szavainak hallatán szinte víziószerűen élték át a 
gyermekek Péter apostol elhívásának történetét. De ez csak egy volt a sok történet kö
zül, amit az igéből kifogyhatatlan öreg a lelkűk elé bontott.

Bizonyságtételei nyomán aztán gyümölcs is érett. Gyerekszájak nyíltak el esténként 
imára s hálát adtak azért, hogy a jó Pásztor juhocskái lehetnek.

Lassanként híre kelt az öreg szép meséinek és volt már hallgatói között minden val
láshoz tartozó. Ám volt, aki ezt nem nézte jó szemmel. A kis Vér Pista apja meg is til
totta a fiának, hogy átlépje az öreg templomának a küszöbét. Oda nem teheti be a lá
bát, mert oda az „eretnekek” járnak, akik minden a pokolba jutnak haláluk után. 
Olyanokat is mondott, hogy ez az öreg „Luther bácsi”jobban tenné, ha nem mérgezné 
meg az ártatlan kis gyerekek lelkét és hallgatna. A prédikálás a papok dolga, annak 
meg annyi köze van a papi tudományhoz, mint a hajdúnak a harangöntéshez.

Pistán fogott is az apai intelem. Nem lépte az át többet a „lutheránus ” templom kü
szöbét. S még csak nehezére sem esett továbbállni^amikor elhangzott a harmadik ha
rangszó. De hát gyerek volt és szerette a mesét, így azok meghallgatását, ha csak tehet
te, nem mulasztotta el vasárnaponként ezután sem. Úgy nyár derekán aztán egészen 
elmaradt a templomkerti kis gyülekezetből. Elment volna azután is még, de hát utolsó 
ottlétekor csak nem tudta elhallgatni azt, amit az édesapja, akit nagyon szeretett, 
annyira a lelkére kötött. Azt, hogy az evangélikusok mind eretnekek és egy sem jut kö
zülük be haláluk után a mennyországba. Mindnyájan a pokolba kerülnek. Aztán, hogy 
kimondta, várt valami égszakadás-földindulásra, de az öreg Kotró Bálint csak azt kér
dezte meg tőle: kitől hallottad ezt, kisfiam?

Az édesapám mondta!És tudja is!
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Az öreg „eretnek” arcára kiült a fájdalom és a szomorúság és így válaszolt: Szegény, 
szegény kis fiam, hogy ki jut el a mennyei Atya házába, azt nem az emberek döntik el, 
de téged arra kérlek, szeresd tovább is nagyon a te édesapádat. Pista valami másra 
várt, arra, hogy ellentmond az öreg ige hirdető, megszidja vagy elkergeti, de attól, amit 
látott, szinte sóbálvánnyá merevedett. Mert az „eretnek” szeméből hullani kezdtek a 
könnyek. Már nem szólt többet: sírt.

Vér Pista meg, mintha puskából lőtték volna ki, elszaladt.
Többet nem jelent meg az öreg,, meseóráin ”,
Pár hétre bejárta a kis városkát a hír, feltörte valaki a templom perselyét és elrabolta 

az Isten pénzét! A csendőrök nyomoztak a tettes után, de eredménytelenül. Aztán, mi
vel minden csoda csak három napig tart, a kis városka lakói meg is feledkeztek a lo
pásról.

Úgy dióverés idején, az egyik vasárnapon Kotró Bálint arra figyelt fel, hogy idős hall
gatója is akadt, aki megvárta, amíg elmondta az elveszett juhocska történetét, akiért a 
szakadékba is lement a jó Pásztor, Jézus, és felhozta onnan. Mert nagyon szerette elté
vedt juhocskáit is.

Harangozni kezdett Miska bácsi, az öreg harangozó s Kotró Bálint felállt, hogy in
duljon az istentiszteletre.

Akkor lépett mellé az idegen, aki nem volt más, mint a Vér Pista édesapja. Az ajka 
remegett, amikor megszólalt. Ha Istent ismer kend, bocsásson meg nekem és jöjjön el 
hozzánk. A fiam szeretné még egyszer látni.

Útközben tudta meg, hogy Pista leesett a diófáról és karóba zuhant, ami felnyársalta. 
Egyetlen kis fiam, zokogott a nagy, erős ember, az én fiam, a Pista meghal.

Pista feküdi az ágyán. Arcán halálos sápadtság, szemében szűkölő félelem. Igen nagy 
fájdalom gyötörte, a hasát roncsolta össze a karó, beszélni is alig tudott.
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A szobát mindenki elhagyta. Pisla kívánta így. Csak az öreg „eretnek” maradt mel
lette, ráncos kezével szeretettel simított végig Pista verejtékező homlokán.

Én loptam el az Isten pénzét Bálint bácsi. Én, én tettem. Bárcsak ne tettem volna! És 
most meghalok. Tudom. Apámék sírnak, pedig jobb így. A pokolba jutok, félek a ha
láltól.

De most már én is látom Jézust, az arca szomorú, amint engem néz. És könnyezik 
miattam, aki tolvaj vagyok. És nem is bocsát meg nekem soha.

Elhallgatott.
Szájába vér gyűlt, kiköpte. Krisztus öreg szolgájának a szíve megtelt végtelen, nagy 

mentő szeretettel. Szeme fényesülni kezdett és Pista úgy látta, olyanok most, mint a 
Megváltó szemei. Aztán a kegyelemről beszélt, amely végtelen és mélyebb, mint a ten
ger. Ezért nincs olyan nagy bűn, amire szent vérével Jézus bűnbocsánatot ne szerzett 
volna.

Csak kérni kell és adatik!
Kérjük együtt -  suttogta Pista -  nem akarok bűnben meghalni. Az öreg letérdelt a be

teg ágya mellé, megfogta Pista kezét és imádkoztak.
Pista azt kérte az Úr Jézustól, bocsásson meg neki és ne legyen miatta többé szomo

rú. Ő úgyis meghal és nem csinál többé semmi rosszat.
Az öreg Kotró Bálint pedig a könnyei között hirdette neki az Úr Jézus nevében a 

bűnbocsánatot.
Vér Pista arca kiderült. Mosoly futott át rajta kínjai között is éppen ak

kor, amikor felbúgott az utcán a mentőautó szirénája. Pistát kórházba vitték. Vele 
mentek a szülei is. Bálint bácsi meg elindult hazafelé.

Ment, mendegéll az áradó napfényben s a kis városka határán túl, az erdei vágáshoz 
érve, öreges hangján énekelni kezdett:

Krisztus, ártatlan bárány,
Ki miértünk megholtál 
A keresztfa oltárán.
Nagy engedelmes voltál,
Irgalmazz né künk, oh Jézus, oh Jézus!

E történet óta sok-sok esztendő gurult már tova, közel ötven éve, Bálint bácsit, az 
öreg „eretneket”, akit sokan „Luther bácsinak”csúfoltak, eltemették, sírdombját is be
lepte volna a vadcsalán, a gyom, hiszen senkije se maradt, aki gondozhatná s hol lenne 
már az egyszerű fakereszt, az is elkorhadt volna réges régen, ha nem gyógyult volna 
meg Vér Pista, akiből Jézus élő hitű tanítványa lett és az nem állított volna szeretete je
léül a sírjára drága márványkeresztet és nem gondoztatná a régi sírt, az „eretnekét”, az 
ő ,,Luther bácsijáét”, akihez elzarándokol Halottak napján minden esztendőben, hogy 
ott letérdeljen, mint egykor Ő a betegágya előtt s elmondjon egy-egy imádságot. Ilyen
kor gyertyákat is éget s síron, ősrégi katolikus szokás szerint, hogy az örök világosság 
fénveskedjék neki. Mert nem tért át evangélikusnak, tudván, hogy ezt Krisztus Urunk 
sem veszi rossz néven tőle odafenn.

Az ,,eretnektől” tanulta meg, ami később a lelkében meggyőződéssé is érett, hogy 
nem az jut el az atyai házba, aki evangélikus, katolikus vagy baptista, hanem csak az 
lesz a kiválasztott, aki hisz Jézus Krisztusban, aki azt mondotta:

„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él”.
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A fehér hattyú

A sátán monológja
Fzerötszáztizenhét.
A kor sötét, 
de trónom izzik, 
magam ácsoltam egyedül.
Fogaim közt egy világ jajgat 
s a bűnbe mártott milliók 
lelke áléi, de már a cél 
érett gyümölcs, a vad tusák 
nem viharzottak hiába.
A lélek holt, csak egy-két kába 
bolond zajongott: „Igazságot”
Őrült szemükben lobogott a hit, 
szerették a Názáretit, 
s meghaltak érte.
Máglyára mentek e konok bitangok, 
századok óta vívom a harcot, 
s veszélyeztették. Féltem, hogy a lélek 
felébred újra az ajkuk szavára 
vagy a szívükre, szemük parazsára 
és megfogadtam, nem ébred, nem ébred 
Ekkor a fogam csikorgott erősen, 
s máglyát rakattam: rakták eszelősen. 
Az ítéletet nem is én zuhogtam, 
a „csalhatatlan” íratta unottan 
Kóma ura, a ködszemű pápa.
S Húsz JánosTgett, lobogott a máglya! 
Fényében állt a nagy fanatikus.

V ártam, hogy jajgat, s ki hallott ilyet?
Mikor egy banya rőzséjét cipelve 
megétette a nagy, mohó tüzet, 
beszédre ért az ajka . . .
„Ludat égettek” harsogta az őrült,
„de aki jön majd, hattyú lesz, fehér, 
hiába raktok máglyákat alája, 
nem ég el szárnya, úgy mint az enyém ..  .” 
Megrettentett. . .  de elnyelték a lángok . . .
A teste kormát vitte a vihar . . .
A fény kilobbant; nem estek csodák,



meghalt az Isten prófétáival •
s a papjaival, pápáival együtt.
Akik maradtak, balgák és bolondok, 
malmomra hajtják zagyva vizüket, 
a legügyesebb Tetzel, a barát, 
ki bűnbocsátó cédulát 
árul aranyakért s bár fogja a hasát 
ha a kezekben megcsillan az érem, 
mégis szajkózza, hogy a vétel érdem, 
mert az üdvösség kulcsa az arany.
Jól csinálja a kis haszontalan,
csak így tovább . . .  a Péter-templom épül .
Szentélyeit az igazságnak
emelje Róma, talán bánnom kéne ?
Mi okból, mi végre?
A lélek holt s az ige is halott.
Béklyók a dogmák, oldozhatatlanok.
A gúzs erős -  s a trónon én vagyok!
Jóbot öleltem egyszer oly erővel 
mint most e kort, 
de akkor elbukék
s ezredévekre foszlott szét az álmom.
Most újra kezdtem 
és jól csináltam, 
a mú egész . . .
Ki ronthatná le még?
A győzelemtől ki üthetne el ?
E kor számára lenne kegyelem ?
Ölembe ért az ember,
s az Isten ajka hasztalan beszél,
szava e világ ólmozott fülén
be nem hatolhat;
ütött az órám, elvégeztetett,
-  az Ember elveszett!

A barát monológja
Önkínzás útja, hogy hittem neked!
Az üdvöt véltem elérni veled.
Bányász szememben te voltál a tárna, 
hitem csákánya bontotta falad: 
nem értem célt, hullott a salak, 
csak hullt a vér és vert a fájdalom, 
pedig e jónak s szentnek hitt úton 
messzebbre mentem, mint akárki más.



Mit értem vele? a Sátán óriás 
keze tovább is úgy ölelt, 
mint azt az esztelent, 
kinek pelyva az üdvösség, a lélek 
s dalolva int a pokol tüzének.
Ekkor a korbács ízekre szakadt, 
sarokba vágtam . . .  a cella falat 
tarkította még feketedő vérem, 
mikor remegve új utakra tértem 
gyötrődve, térden, mint a régi szentek, 
kik a lélekkel mégis csak beteltek.
Imákat mondtam, számtalan imát.
Véget nem érő penitenciák 
között pergett a nappal, éjszaka: 
hittel hittem, hogy mindegyik ima 
arannyá válik, s gyűlik garmadára, 
míg oly magas lesz, mint a Himalája, 
vagy még magasabb, mint az ég maga . . .  
Hittem, hogy ár az elmondott ima, 
a békességem, üdvösségem ára, 
mi nem száll égbe ingyen és hiába.
Sokan hitték ezt, tiprott volt az út. 
Bizonygatták, hogy üdvösségre jut, 
a jótetteket harmatozó lélek, 
hazugság volt, az üdvösséget 
nem adta áron az élet Királya.
Kétségbe-estem. Mi akkor az ára? 
Alázatosság? -  Rómába futottam, 
a templomlépcsőt térdemmel súroltam 
reményt égetve: talán majd a pápa!
Csókkal borultam alá a porára 
Róma földjének -  hiába, hiába.
Kénköves lángnyelvek égtek a porába, 
kénköves lángokban viliódzott a szent hely 
és a poklon táncolt; szörnyű gyötrelemmel 
futottam irtózva, sírt bennem a lélek,
-  égetően perzseltek engem is a fények -  
s mentettem a bőröm . . .  hánytam a keresztet, 
téptem a csuhámat, s mint az eszét vesztett, 
tértem a cellámba, és a földre hullva, 
támadtam az égi, titokzatos Úrra.
Bíztam az Igében, szólalj meg Úr Isten! 
Reszkető kezeim látod a kilincsen?
Benyitok, ha mondod, a poklok honába.
O, csak add a békét, akármi az ára, 
mert Igéd a kagyló és kegyelemképpen



add, hogy a kagylóhéj felnyíljék egészen.
Erőim elhánytam, hittel feszítettem 
a toronyszobában, hol vívtam, s az Isten 
mikor már feladtam mindent, mi emberi, 
nyitotta a kagylót, s kezdett derengeni.
Oszlott az éjszaka, ragyogott a gyöngyszem.
A fára vert király ótt fönn a kereszten 
szikrázva tetszett fel, hulldogált a vére 
s reápermetezett vert szívem sebére.
Egészen betakart s én az ember bárány
sírtam az örömtől e kegyelem láttán
ó, mert amit Isten nem adott meg áron
üdvösséget nyertem, s hitem a halálon
úgy tört át mint napfény a fekete éjen
s mindezt ingyen kaptam . . .  úgy . . .  kegyelemképpen ..  .

Utóirat
És a fehér hattyú átszállt a világon.
Átrepült a bűnön, sáron és halálon,
Krisztus Ér keresztje világolt kezében 
és mint írva vagyon, úgy . . .  kegyelemképpen . . .  
tovaszökött a tél, olvadozott a hó 
s így indult útjára -  a reformáció.
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H. Németh István írása

Osztálytársak
Sokan voltunk az autóbuszmegállónál. Fázósan toporogtunk a kisváros főterén, de 

csak nem jött a pesti busz. Jött egy személygépkocsi, füstszínű állami Mercedes. Az 
utasa odahajolt az ablakhoz, integetett felém. Aztán váratlanul felsivított a fék, és húsz 
méterrel odébb megállt a Mercedes. Jólöltözött férfi ugrott ki hátulról, arca ismerősnek 
tűnt. Amikor átölelt, akkor ismertem fel. Szállási Laci volt, régi barát, osztálytárs.

Pestre igyekezett és magával vitt engem is. Az autóban jó meleg volt, csakhamar le
tettem a kabátomat és kényelmesen hátraültem. Laci ezalatt elhalmozott kérdésekkel, 
Hogy élek, hogy vagyok, mit csináltam most ebben az álmos kis fészekben. Türelmesen 
válaszolgattam neki. Laciról tudtam, hogy az állami könyvkiadás egyik vezérembere, 
érti a dolgát, és jó érzéke van a könyvsikerek megítélésében. Aztán ahogyan történni 
szokott, udvariasan érdeklődtünk a család felől, hogy utána a volt osztálytársak követ
kezzenek.

Laci a térdemre csapott.
-  Tudod kivel találkoztam ma? A Csike Ferivel!
-  A Ferivel?- csodálkoztam, -  hát él? Azt hittem elpusztult á háborúban. Az írásait 

nem láttam, pedig írni aztán nagyon tudott. Az osztálynak és városnak nagy reménysé
ge volt.

-  Nem tévedtem, ha mondom. Beszélgettem is vele.
-  És ír még?
Laci legyintett. A megyei lapnál újságíróskodik. Fullánkos kis cikkeket ír, összefér

hetetlen természet, alkoholista, adósságai vannak, a családja nyomorog. Csak azért tű
rik ott meg, mert a feje egy óriási lexikon, és a kulturális kérdésekhez senki sem ért úgy 
mint ő.

Hallgattunk mind a ketten. Odasandítottam Laci arcára, és kerestem rajta az enyhe 
káröröm jeleit, de nem láttam ezen az arcon mást, csak sajnálkozó, letört részvétet.

Mert ők riválisok voltak végiga gimnáziumi években.
A Feri nagy tehetség volt. Magyar dolgozatai kitűnők. Csodaszép verseket írt. Éve

ken át szinte ő írta egyedül az osztályújságot, frappáns, műsoros délutánokat rende
zett. Színdarabjait is előadtuk. Ő volt az önképzököri elnök.

Apja altiszt volt a járásbíróságon, kis ijedt, keshedt ember. Nem sokat törődött a fia 
sikereivel, elég volt a nagy család gondja. Az első elismerést akkor kapta tőle Feri, ami
kor a helyi lapban megjelent egy vezércikke március tizenötödikén és tíz pengő hono
ráriumot küldött a szerkesztőség.

Ugyanakkor Szállási Laci is írogatott. Pontos, precíz írásai voltak. De hol volt az Fe
ri szárnyaló gondolataitól! Hemzsegett a közhelyektől. A szülei persze istenítették.

Laci őszinte tisztelője volt Ferinek, s noha jóbarátok voltak, mégis állandó verseny
társként birkózott vele. Feri hallatlan tehetségével szembe Laci csak roppant szorgal
mát szegezhette. Amaz féktelen, csúnya, éz simulékony, jóképű.



Egy leánynak udvaroltak. Bori apja ügyvéd volt, nagy házat vittek. A papa Ferit tar
totta nagyra, a mama Lacit. A lány meg, ha Feri féltékenykedéseivel és zabolátlansá- 
gaival megkínozta, Lacinál keresett oltalmat.

Az érettségin Lacié lett a diadal, ő tudta a legtöbb verset. De Feri írásbeli dolgozata 
országos dicséretet és ingyen ösztöndíjas helyet szerzett neki az egyetemen. Az első év
ben mindkettőjüknek megjelent egy verses füzete.

Nagy kiruccanásokat csaptak Pesten. Laci fizetett, Feri nyakait, ami csak belefért, 
mint a nagyapja. Vizsgáival lemaradt, zuglapoknak írogatott. Tömören és élvezetesen 
írt.

Laci az egyetemi évek végén már bejáratos volt a konzervatív nagylaphoz. Apjának 
egy barátja volt ott szerkesztő, -  szerény kis tudósításokat, apró tárcákat közölt tőle. 
Nagy műgonddal készültek ezek az írások, politikai elhajlás nélkül. A doktori disszer
tációt országos nevű nyelvész fésülte át.

Laci csakhamar egy budapesti gimnáziumban tanított. És jól! Feri nem végzett. Ne
ve nem csengett jól, lázodazott. Amikor látta, hogy minden kaput féltékenyen őriznek, 
mindenütt falba ütközik protektorok nélkül, odavágta a tollat és elment háborús kato
natisztnek. Erre még tanítók is mehettek.

Boriék már Pesten éltek, Bori is egyetemre járt. Laci „ bejárt” hozzájuk, már a rendes 
tanár kategóriában volt. Eljegyzés lett az udvarlásból. Jól bennjártunk már a háború
ban, amikor egy este megláttam Borit és Ferit a Dunaparton. Nem vettek észre, csóko- 
lóztak. Észrevétlenül kellett mögöttük mennem, amíg be nem léptek egy nagy ház aj
taján. Nem Boriékén.

Annál nagyobb volt a meglepetésem, amikor egy lapban olvastam Laci és Bori eskü
vői hírét. Feri a frontra került.

Laci nélkülözhetetlen és lúdtalpas igazgatóként vészelte át a háborút. Azóta nem lát
tam.

Mindez egy néhány perc alatt futott végig az agyamon. Ránéztem a mellettem ülő, 
testes, puhaarcú nagy emberre, aki szomorúan ült mellettem az autóban.

-  És hogyan találkoztatok?
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Laci rámnézett, szórakozottan, mint aki egy egészen más világból tér vissza.
-  A megyében most az újsággal is volt hivatalos dolgom. A főszerkesztőjük roppant 

udvarias és tisztelettudó volt. Véletlenül említette Feri nevét, és elmesélte, hogy a leg
utóbbi italos botránya miatt túl kell adnia rajta. Szörnyülködtem, amikor megtudtam, 
hogy mi lett ebből az emberből. Fogalmam sem volt róla, hogy itt él. Nem árultam el, 
hogy barátom volt, csak annyit mondtam, hogy ismerem. És megkértem a főszerkesz
tőt, hogy tartsa meg Ferit. Az ügy el van intézve, maradhat.

-  Aztán elmentem hozzájuk. Kopott otthon, elvénült, félénk feleség és négy pompás 
gyerek. A nagyobbik szakasztott olyan mint Feri az érettségi előtt, villogószemű, bo
zontosfejű lelkes kölyök. Amíg Feriért elküldték a kocsmába a középső gyereket, addig 
ezzel a fiúval beszélgettem.

-  Aztán megjött Feri. Elrémültem, amikor megláttam. Tiszta ősz, csupa ránc, lom
pos, pókhasú, réveteg tekintetű. Roppant alázatos volt, tudta rólam, hogy mivé leltem. 
Amikor elmondtam, hogy az újságnál leállítottam a fegyelmijét, sírvajákadt. Minden
áron bort akart hozatni a találkozás örömére. Az asszony sírt örömében, hogy megma
rad a kenyér.

Laci rámnézett, de ez már nem a régi Laci volt. Nem érdekelte az elégtétel, a végső 
eredmény. Feri már szánalomraméltó roncs, a versengés szóba sem jöhet. Én sem tu
dom, hogy a háborús sérülés rokkantja-e, vagy a háború előtti protekciós országé. Egy 
bizonyos. Mindig csak állóhely jutott neki, nem engedték előre. Végül már nem is 
akart. így maradt.

Laci rám nézett.
-  Most már ha akarna, sem tudna előrelépni. És a tehetség is haldoklik benne. Csak 

a harmadosztályú újságíró-iparra jó, abban is segédmunkás. Nyugdíjig.
Elmosolyodott.
-  De a fia írogat! Nagyon jó írásai vannak. Tudod, nyáron feljön hozzám, az érett

ségi után, és a hóna alá nyúlok. Ez a Feri nem veszhet már el.
Puhán suhant velünk az autó a Kamaraerdő szerpentinjein.
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