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C S E N D B E N  ISTEN ELŐTT

Reggeli pirkadatban

„Szólt neki harmadszor i s : Simon, Jóna 
fia, szeretsz-e  engem ? P éter elszom oro
dott, hogy harmadszor is ezt mondta ne
k i : Szeretsz-e en gem ? és így fe le lt  n eki: 
Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy  
szeretlek  téged. Jézus ezt mondta n e k i : 
Legeltesd az én juhaim at“ .

(János 21, 27.)

Jézus Krisztus Urunk feltámadása után különös találkozások 
játszódtak le az evangéliumok beszámolói szerint.

Feltűnő vonásuk ezeknek az eseményeknek az, hogy az Urat 
milyen sokszor nem ismerték fel az övéi.

Mária Magdolna a hajnalderengésben szemtől-szembe áll a föl
támadott Krisztussal, de nem ismeri meg. Az emmausi vándorok 
vele együtt haladnak az úton, de még akkor sem tudják, ki a 
vándortársuk, amikor a célnál, a nap hanyatlása után el akar bú
csúzni tőlük. Itt, ebben a Tibériás-tavi jelenetben a reggeli pir
kadatban sem ismerik föl a tanítványok.

Nem ők voltak az egyetlenek, akik nem ismerték meg.
Nekünk is sokszor elhomályosítja szemünket valami, ami meg

gátol abban, hogy föltámadott Urunkat meglássuk. A lehanyatló 
nap és az éjszaka sötétsége? Vagy a naptámadat előtt a bizony
talan, titokzatos szürkület?

Imádságban kértem Istent, adjon egy igét, mely most nekünk 
szól. Ebből a mindannyiunk számára nagyon ismerős történetből 
 erre a versre vezetett Isten akarata.

Nem akarok képies beszédbe feledkezni. De szóváteszem, hogy 
fészket rakott lelkemben az öröm, amikor észrevettem, hogy ez a 
történet a hajnalpirkadásban játszódott le. Mert megvallom előt
tetek: az én szívemet is sokszor gyötri a homály rejtélye. Este 
hullik-e ránk, vagy reggel támad. Boldog voltam, hogy Isten a reg- 
geledés, az új napkelte felé terelgette vívódó gondolataimat.

*

A Tibériás-tó partján Jézus állt.
Először azért Róla legyen szó.
Úgy látom Őt, amint szeretetével összegyűjti a szétszóródotta- 

kat. A Golgota keresztjének árnyékától megfélemedett és szétreb
bent tanítványokat angyali üzenettel idehívogatta.
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Amit első tanítványaival tett, ugyanazt cselekszi mivelünk. is. 
Szétszóródtunk, de Ő kegyelmével összegyűjt.

Jézus ott, Tibériás tavánál gyóntatást végzett. A legjobb lelki
gondozó fölszabadító gyónásra adott alkalmat.

Mi az egyházban tanítunk a gyónásról és sok jó szót tudunk 
mondani a gyónás áldásairól. Lehet, hogy van sok tapasztalatunk 
arról is, hogy milyen fölszabadító volt híveink közül valakinek 
az életében a gyónás. Hiszem, hogy magunk is átéltünk valamit 
abból, mennyire meg tudta könnyíteni szívünket a Krisztus előtti 
bűnbánó imádság.

Azért jön hozzánk, hogy erre nekünk jó alkalmat kínáljon.
Jézus szavából megértjük, hogy neki a szeretetünk kell. Külö

nös, áldott Úr! Nem a korbács van a kezében és nem porban kúszó 
rabszolga-alázatunk kell neki. Nem kényúr, aki nem hajlandó 
eltűrni, hogy mi is emberek akarjunk lenni. Nem tart távol magá
tól minket, áthághatatlan akadályokkal. Szeret minket és azt 
akarja, azt kívánja, hogy minket is a szív szabad szeretete fűzzön 
össze Vele.

Engedi magát szeretni. »
A Tibériás-tó partján Jézus előtt Péter áll. Jézus Pétert ön

ismeretre akarja vezetni.
Most minket.
Itt, éppen a szeretet pontjánál akarja, hogy egy mély tekin

tetet vessünk magúnkba.
Lelkészi pályára léptünk. Isten hívásának engedtünk. Föl

tehető tehát, hogy a Jézus iránti szeretet megmozdult bennünk.
Meg kellene látnunk, hogy ez a szeretet nagyon különböző 

lehet.
Ismerjük mindannyian a Tibériás-tóparti történetet.
Péterhez intézett első kérdésében így szólt Jézus: „Jobban 

szeretsz-e ezeknél?” A kérdés teljesen indokolt volt, mert hangos 
fogadkozása idején Péter valóban mondotta ezt. Ebből megértjük 
azt, hogy lehetséges a Krisztus iránti szeretetnek egy olyan fajtája, 
amely a gőgből származik, amely összehasonlítgatásban ítéletet 
mond más emberek fölött és amely éppen ezért megkérdőjelezhető, 
hogy valóban szeretet-e? Péternek ez a fajta szeretet megszégye- 
nülést hozott, és ettől a pirulástól mi sem maradunk mentesek, ha 
azt képzeljük, hogy szolgatársaink közül senki sincs, akiben annyi 
szeretet volna Jézus iránt, mint mi bennünk.

. A történetből joggal következtethetünk arra is, hogy élhet az 
emberben a Krisztus iránti szeretet meggyőződése úgy, hogy Jézus 
arról mit sem tud. Meg kell kérdeznünk, hogy ugyan mit érhet 
az ilyen vélt szeretet?

Úgy gondolom, ez a vélt szeretet van minden szolgálatunkban, 
melyet gépiesen végzünk. Amelyről az emberek, a ránkbízottak, 
a közelünkben élők nem veszik észre, hogy a Krisztus szerelme 
szorongat minket. Amelynek a melege nem kerget oda a Megváltó
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lábához. Amelyről csak mi gondoljuk, hogy valódi szeretet, de 
amelyről Jézus ugyanazzal a panaszszóval nyilatkoznék, mint tette 
az efezusi gyülekezet angyalának küldött üzenetében: „Az első 
szeretetedet elhagytad” .

A harmadik kérdés elhangzásakor azt olvastuk Péterről: 
„Péter elszomorodott. . . ” Van tehát olyan szeretet, amelynek a 
gyökere lenyúlik a bűnbánat szomorúságának talajába és amelyet 
könnyekkel öntöz meg az ember. Igazában csak ez az igaz szeretet 
Jézus iránt. Ö maga — az áldott Úr — mondotta ezt, amikor a 
farizeus házában rámutatott arra az asszonyra, aki lábaihoz bo
rulva, könnyezve öntözte lábát. Róla mondotta: „Néki sok bűne 
bocsáttatott meg, mert igen szeretett” . Erről a szeretetről nemcsak 
az asszony tudott, hanem Jézus is. Péter is azt mondja megszomo
rodott szívvel: „Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek 
téged” .

Ennek a bűnbánatban gyökerező szeretetnek a születési ideje 
most van. A kereszttől megrémült tanítványoknak Jézus, találko
zási alkalmat ad. Most kérdez. Most kínál alkalmat arra, hogy igaz 
gyónásban kinyissuk előtte szívünket. Most keresi a szeretetet ben
nünk. Most van alkalmunk, hogy könnyek között, az igaz szere
tetünket valljuk meg előtte. A szívemből kérlek mindannyiotókat: 
Ne legyen senki, aki elfojtja ezt a megszületni akaró szeretetet! 
Mert: ha nem jutunk abba az állapotba, melybe Péter a harmadik
kérdésnél jutott —, akkor minden reménységünk oda van!*

Miért született erre a földre Isten Fia, Jézus? Miért vállalta 
az embersorsot? Miért szenvedett és miért ment halálra? Miért 
támadott föl? Miért akart olyannyira találkozni szegény szétszóró
dott tanítványaival? Miért kutatja szeretetünket?

A juhaiért. A nyájért. A gyülekezetért!
Neki gondja van a gyülekezetekre. Gondoljunk most azokra, 

akiket Isten ránk bízott. Azokra, akiket mi elhanyagoltunk, holott 
Jézus életét áldozta föl az ő megváltásukra is. Gondoljunk a „bá- 
ránykák”-ra is. Gondoljunk mindazokra, akik között éppen azzal 
a föladattal élünk, hogy közöttük bizonyítsuk be Jézushoz való 
szeretetünket.

Szegény magyar népünk, benne szegény magyar evangélikus 
népünk sok mindentől és sok mindenkitől elhagyatottnak érezheti 
magát. Csak Jézus nem hagyta el. Szeme szeretettel megsimogatja. 
És míg az evangéliomra éhező nyájat nézi, így szól mindegyi
künkhöz:

..Legeltesd az én juhaimat!”
Egy kéréssel zárom:
Ne engedjétek, hogy evangélikus egyházunk gyülekezetei pász

toraiktól elhagyatottaknak érezzék magukat!
 ̂ Jézus iránti szeretetünk bizonyítéka legven a gyülekezetünk 

iránt való szeretetünk. Ámen.
D. Ordass Lajos
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„ÉS"
(Beköszöntő helyett)

Gondot viselj magadról és a tudomány
ról ; maradj meg azokban; mert ezt 
cselekedvén, mind magadat megtartha
tod, mind a te hallgatóidat.

(I. Tim. 4, 16.)

Vannak dolgok, amiket Isten egybeszerkesztett. Az a parancs, 
hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza, arra 
enged következtetni, hogy amiket Isten egybekapcsol, azt az ember 
szereti elválasztani. Felesleges volna ugyanis ilyen tilalom akkor, 
ha az ember készséges engedelmességgel igent mondva az Isten 
rendjére, vállalná együtt azt, amit Isten egybeszerkesztett. Talán 
az az oka az ember renitens magatartásának, hogy nehezen bírja 
a fegyelmet s szabadsága korlátozásának érez minden rajta kívül
ről jövő életberendezettséget.

Isten igéjében az „és” szócska szokta egymás mellé rendelni 
a dolgokat, az ember szótárában az „és” helyett a „de választja 
el ugyanazokat egymástól.

Ezt az igét Pál olyan valakinek írta, aki benne van ugyan mar 
a lelkipásztori szolgálatban, de a maga véleménye és az apostol 
intelmei szerint is még mindig csak készül a szolgálatra. Ebben 
az igében a következők vannak egybekötve:

magad és a tudomány,
magad és a te hallgatóid.
A második esetben magyar. fordításunkban nem az „és 

szócska van ugyan magyarosság okából, de az eredeti szöveg ott 
is ezt a szócskát írja.

Magad és a tudomány
Isten rendje szerint tehát a tudomány hozzátartozik a lelkészi 

szolgálathoz. A tudomány nem pótolja ugyan a hitet, de a hit sem 
pótolja a tudományt. A tudomány nélkül való hit szektába visz, a 
hit nélkül való tudomány meddő, melynek nincsenek gyümölcsei.

Persze nem akármilyen tudományról van itt szó. Az a tudo
mány, melyet Pál Timotheus lelkére köt, a didaskalia a pásztori 
levelekben az egészséges tant, Krisztus tanítását, az evangéliumot 
jelenti. Ez a tudomány tehát tartalmilag kötött. Köti az ige, mint 
kijelentés és hitvallásaink, amelyektől eltérni lehet ugyan, de akkor 
az egyházban bentmaradni erkölcsi lehetetlenség. Ez a kötöttség 
nem jelenti a teológia tudománytalanságát. Az ige egzegezise.^ a 
mozaik jellegű kijelentés rendszerezése, a kérdések történeti táv
latban való látása s az evangélium továbbadásának módszer-kér-
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elései nemcsak eszközeiben és munkamódszereiben kell, hogy tudo
mányosak legyenek, hanem a problémák felvetésének bátorságá
ban is.

Ez a tudomány azonban nem függetleníthető az ember egzisz
tenciájától. Más tudományt is nehéz úgy művelni, hogy az ember 
csupán értelmileg van érdekelve benne, egzisztenciálisan azonban 
nem. A teológiának ez az önmagáért való művelése azonban az egy
házban megengedhetetlen. Ez a magatartás szét akarja választani 
azt, amit Isten egybeszerkesztett, a teológust és a teológiát, engem 
magamat és a tudományt.

A második, amit Isten az igében egybeszerkesztett:

magad és a te hallgatóid
Egyetlen igazi tudomány sem vonatkozik el a másik embertől. 

Ezért van. Ez szünteti meg a tudomány elefántcsont-toronyba zár
kózó gőgös elbizaködottságát s teszi szolgálattá a földön. Ebben a 
vonatkozásban tehát a legelméletibb tudomány is gyakorlati tu
domány.

A  teológiának sem szabad erről elfelejtkeznie. A teológia nem 
önmagáért, hanem az egyházért, az egyház életéért és az élő egy
házért van.

Amíg tanulok, nem szabad elfelejtenem, hogy nem csupán a 
magam számára tanulok. Van egy nyáj, melynek pásztora vagyok, 
egy templom, melynek papja vagyok Isten üdvtervének szolgálatá
ban. A  lelkipásztori feladat elsősorban Isten azon akaratának szol
gálata, mellyel azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az 
igazság ismeretére eljusson. (I. Tim. 2, 4.)

*

Isten országában nemcsak az a fontos, hogy az Isten által egy
más mellé rendelt dolgok egymás mellett maradjanak meg s közü
lök egy se hanyagoltassék el s egy se kerüljön túlsúlyba a másikkal 
szemben. Az is fontos, hogy a sorrend mégis megmaradjon. A  sor
rend pedig az igében nem ez: a tudomány és magad, vagy: a te 
hallgatóid és magad, hanem ez: magad és a tudomány, magad és 
a te hallgatóid. Az üdvösség rendjében ez a fontossági sorrend. 
Nem függetleníthetem tehát szolgálatomat önmagámtól s ami akár 
mint tudomány, akár mint egyházi szolgálat jelentkezik életemben, 
annak mind először a saját szívemen kell keresztülmennie. Pál az 
efezusi véneknek is ezt mondja: Viseljetek gondot magatokról és 
az egész nyájról (Csel. 20, 28); s a filippi börtönőrnek is így hirdet) 
az evangéliumot: „Higyj az Űr Jézus Krisztusban és idvezülsz mind 
a te házad népe.” (Csel. 16, 31).

Minderre az ige szerint gondot kell viselni s mindebben meg 
kell maradni. Gondot viselni arra kell, ami veszedelemben forog. 
Megmaradni pedig ott kell, ahol az emberi állhatatlanság könnyen 
bekövetkezhetik. „Gondot viselj mindezekre" azt jelenti az eredeti
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szöveg szerint, hogy ragaszkodj hozzá, időzz mellette, ne sajnáld 
rá az időt, használd ki azt, figyelj reá!

„Maradj meg azokban” nem statikus állapotot jelöl, hanem cél
tudatos aktivitást, célegyenest előre való kitartó futást.

Ez az ige üzenete a munkáját újra megkezdő Lelkipásztor 
számára: Légy lelkipásztor és lelki testvér! Légy tudományos és 
gyakorlati! Foglalkozz velem a pappal és a gondjaimra bízott 
nyájjal, a gyülekezettel! Munkáld a lelkészek tudományos tovább
képzését és hitbeli elmélyülését! De mindig úgy, hogy munkád
ban ott legyen a szent „és” . Amit Isten egybeszerkesztett, a Lelki- 
pásztor el ne válassza!

Túróczy Zoltán

Ú] KEZDET
Isten fordított egy lapot egyházunk életében. Nem kezdődött 

új fejezet: történelmünknek ugyanabban a korszakában élünk mint 
az elmúlt 10 évben. De kaptunk egy tiszta oldalt: vajon mit írunk 
rá?

Az újrakezdés lehetősége van előttünk. Minden tekintetben: 
egyházkormányzásban, gyülekezeti munkában, az állam felé való 
magatartásban.

Ez Istennek különös kegyelme. Ritkán szokta megengedni, hogy 
valamit, amit részben elrontottunk, még egyszer megpróbáljuk jól 
csinálni. , .

Most már tapasztalataink is vannak. Amikor a háború utáni 
évékben indultunk, teljesen ismeretlen területen mozogtunk: a 
protestáns keresztyénség — a balti evangélikusságot leszámítva — 
most került először érintkezésbe szocialista államrendszerrel. Azóta 
gyorsan pergő évék múltak el és megismertük az egyház új hely
zetét közvetlen közelről. Személyileg is hozzászoktunk a megvál
tozott légkörhöz. Sőt ma már visszatekintve, többé-kevésbé látjuk 
is, milyen volt az eltévesztett hang, a helytelen magatartás, az el
hibázott lépés részünkről. Hihetetlen élességgel rajzolódtak ki előt
tünk az elmúlt évek egyházi vezetésének belső nyomorúságai, de 
eléggé átmentek a lelkészi karunk vérébe helyes felismerései.

Az újrakezdés előtt nem külső akadályok vannak, hanem bel
sők. Megint megtapasztaljuk, hogy egyházunknak nem az állam 
támasztja a fő nehézségeket, hanem saját magunk. Ezek közül kettőt 
emelek ki.

A  személyi ellentétek

Egy nagy átrendeződés folyik egyházunkban, amely vissza
hatása az előző évéknek. Az alapvető tendenciája ennek a folya
matnak csak két rúgó lehet: közbizalomra épülő egyházkormány
zat kialakítása és a karizmatikus szempont érvényesítése („minden
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embert a maga helyére”). A „rehabilitáció” magában csak egy 
világi jogi kifejezés, amely nem alkalmazható minden további nél
kül az egyház életére. De a kettős bibliai gyökerű folyamatba sok 
mérgező anyag vegyül az egyház embereinek, mi magunknak gyar
lóságából. Törtetés, kenyéririgység, sérelmi komplexum, szeretet- 
lenség kavarognak, és vernek ékeket közénk. Suttogó propaganda 
különböző rágalom-hadjárata dúl berkeinkben és aligha kímél meg 
bárkit is, bárhol állt vagy álljon. Ez a személyi helyzet főképpen 
a fővárosban tapasztalható, de hullámzásától nem mentes teljesen 
a vidék sem.

Az új kezdethez egy nagy megbékélésre van szükség. Érezzék , 
meg azdk a testvéreink, akik most talán kisebb helyre jutnak, 
a többiek segítő szeretetét, és szolgáljanak keserűség nélkül tovább 
az egyházért, amely több, mint mi vagyunk. Az új lehetőségekhez 
jutó testvéreink győzzék le a karrierizmus emberi ösztönét. Le
gyünk tágszívűek a különböző színű egyéniségek felé és ne frak
ciókban gondolkozzunk, cselekedjünk. Isten olyan nagyot tett azzal, 
hogy a mi egyházunkban elkezdette a személyi problémák meg
oldását. Ne engedjük, hogy ennek mindenki számára megnyugtató 
módon történő végbemenetelét irigység, gyűlölség ördögi játéka 
tönkre tegye. Egyházunk életének új kezdete elsősorban testvéri 
magatartásunkon és a lelkészi közösség kialakításán fordul meg. 
Istennek legyen hála, hogy ennek jelei itt is, ott is megtapasz
talhatok.

A  régi sablonok

Nyilván nem jó ez a kifejezés, de nem találok rövidebbet. Meg
lehetősen sablonossá vált a l á t á s u n k  és a m u n k á n k .

Kész sémákkal ítéljük meg a helyzetet, alakítjuk jelszavainkat. 
Prófétai allűrök nélkül csendesen elmondhatjuk azt a meggyőző
désünket, hogy a háború után meghallottuk Isten időszerű üze
netét a magyar keresztyénséghez és felírtuk azok fölé az évek fölé: 
„Isten kegyelmes ítélete után . . . ”  Nem biztos, hogy a mai hely
zetben ugyanez a szó az, amivel tartozunk népünknek. Nem inkább 
a vígasztalás szolgálata vár-e reánk? 1 Pét 5,6—7 És 40,1— 11. Nem 
kellene-e többet íusakodnunk a friss kijelentésért, az új látomásért, 
az örök evangélium mai életünkre vetülő sugaraiért?! Azért az 
igéért, amelyet most kell visszhangoznunk?! Mert a bűnbocsánat 
evangéliuma mindig a történelem bizonyos pontján, konkrét hely
zetben hangzik az ember és az emberi közösségek felé.

Az egyház feladatainak felismerése és végzése terén is kísért 
a régi sablon. Olyan átalakulásban van az egész világ és maguk 
az emberek, hogy az egyháznak meg kell találnia az új utakat, 
új módszereket. Nem biztos, hogy azok az eszközök, amelyek teg
nap jók voltak a gyülekezeti munkában, még ma is célravezetőek.

Ez érvényes azokra az egyházi munkaágakra, amelyek részben 
leálltak: evangélizáció, misszió, diakónia, ifjúsági munka. Nem 
lehet ott kezdenünk semmit, ahol abbahagytuk. Két kis példa, sze
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mélyes természetűek, de jellemzőek. Lelkészi szakfolyóiratunkba 
cikket kértem egy fiatal lelkésztől a misszió mai világhelyzetéről, 
aki évekkel ezelőtt ennek egyik legjobb szakértője volt. Most 
ámulva fedezte fel, hogy 5 év óta messze elmaradt e kérdés fejlőd 
dósétól. És vannak közöttünk, akik még múltszázadi naív missziói 
történeteknél tartanak . . .  Nemrégiben levelet kaptam egyik ked
ves volt tanítványomtól, komoly, egyházias gondolkozású segéd- 
lelkésztől. Egy konferenciai előadásról számol be, ahol aggódva 
tapasztalta, hogy a dolgozó nő problémájához nem közeledünk elég 
felelősséggel.

De fenyeget a régi sablon kísértése azokon a szolgálati terüle
teken, ahol nem volt szünet és még inkább elkophattak régi leme
zeink. Ilyen például az igehirdetés. A Lelkipásztor szerkesztésének 
évekkel ezelőtt is, most is az a legnagyobb belső terhe számomra, 
hogy az igehirdetés új hangját kellene megütnünk, és nem tudjuk, 
vagy alig tudjuk. Ezt a lelki, vívódásomat nem könnyíti az sem, 
hogy akadtak, akik ilyen címen egészen helytelent adtak.

Van már egy kis lelkészgeneráció, amelynek lelke érzékenyen 
reagál az új látások és az új feladat-megragadások hiányára, de ők 
sem jutnak sokkal tovább annál, hogy észreveszik és elégedetlenség 
szállj a meg őket. Mégis azt szeretném, ha ez a „szent nyugtalanság”' 
elömlene egyházunk szolgálatának egész területén, lázasan lüktetne 
agyunkban, beszélgetéseinkben és — imádságainkban . . .  Az elmúlt 
évek során tanítgatott már az Isten arra, hogy nem lehet régi 
módon egyházat építeni, a mai embert kell megközelítenünk, mert 
egyébként kegyes múzeummá válik az egyház. Az új kezdethez 
szükséges, hogy megkeressük az egyház szolgálatának mai problé
máit, átgondoljuk újra feladatait, módszereit. Ennek itt is, ott is 
bontakozó vágya már annak jele, hogy Isten készítgeti közöttünk az. 
újnak megszületését.

Nos azonban, a két akadályon túl az újrakezdéshez új emberek 
kellenek. Nem abban az érttelemben, hogy okvetlenül olyanok, akik 
az előző években nem szerepeltek. De abban az igazi értelemben, 
hogy átmegyünk belső megújuláson: „Ha valaki Krisztusban van, 
új teremtmény az” . Ez az a feladat, amit nem lehet emberileg 
megközelítenünk. A mi személyes megváltozásunk, hitbeli és élet
béli megújulásunk, vétkeinktől való szabadulásunk és más emberré 
válásunk csak a Szentlélek Isten csodája lehet. Bárcsak kitennénk 
magunkat minél többet az igén és az úrvacsorán keresztül reánk 
áradó erejének!

A Lelkipásztor új kezdete is ugyanezt a hármat szeretné mun
kálni: a lelkészi testvériséget, új egyházi szemléletet és életválto
zásunkat.

Veöreös Imre
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HALOTTAINK

D. Kapi Béla püspök

D. Kapi Béla nyug. püspök 1957. április 2-án hajnalban rövid 
betegség után Győrött elhúnyt. Temetése április 5-én volt Győrött. Az 
öregtemplomban végbement gyászszertartáson Túróczy Zoltán püspök, 
D. Ordass Lajos püspök, Szabó József nyug. püspök szolgáltak. Innen 
gyászmenetben vitték koporsóját a temetőbe. A sírnál a győri gyülekezet 
lelkészei végezték a szolgálatot.

Lapzártakor vettük a szomorú hírt. Egyházunk mély hálával és ke
gyelettel emlékezik meg róla. Korszakokat fogott át egyházi szolgálata. 
Részletes megemlékezést legközelebbi számunkban hozunk.

Láng János +
Éppen 30 évi kismányoki szolgálata évfordulóján, 1956. szept. 23-án, 

állta körül koporsóját a kismányoki gyülekezet.
Láng János 1900. jún 12-én született a Tolna megyei Kalaznón. Kö

zépiskoláit a bonyhádi evangélikus főgimnáziumban;, teológiai tanulmá
nyait pedig a soproni Teológián végezte. Mint negyedéves teológus ki
jutott a lipcsei Teológiára, ahol különösen Rendtorff és Girgensohn pro
fesszorokat hallgatta szívesen. Tanulmányait Sopronban fejezte be. 
Mint segédlelkész pár hónapig szolgált Ágfalván, majd szülőfalujában, 
Kalaznón. 1926. év szeptemberében 10 pályázó közül egyhangúlag válasz
totta meg lelkészéül a kismányoki (Tolna m) gyülekezet. Három évtize
des, munkában töltött, szolgálat után1 1955 decemberében súlyos ideg- 
összeroppanást szenvedett, melynek következtében közel 10 hónapot 
feküdt a szekszárdi kórházban. Végül is 1956. szept. 21-én agyvérzésben 
halt meg a kismányoki parókián.

Láng János, harminc esztendeig tartó munkájában különösen az első 
évtizedben fejtett ki nagyon erőteljes munkát. Erről az-időszakról maga 
írta: „Legboldogabb ténykedésem és munkám volt az ifjúsággal és a be
tegekkel való foglalkozás.” Szolgálata második évtizedében nagyon za
varta munkáját és kedvetlenítette őt magát is, németajkú gyülekezeté
ben lábrakapott „német-kérdés”, majd a háborút követő évtizedben gyü
lekezeti tagjai egyrészének távozása idegenbe, továbbá egyre jobban je
lentkező betegségéből származó fáradság. De még ebben az időben is 
igyekezett a nehézségeket legyőzni és gyülekezetét lelkileg is talpra
állítani

Melegszívű, vendégszerető ember volt. Vonzódott az „ébredés”-hez. 
Gyülekezetében jelentkező említett nehézségek és családjában előforduló 
gyakori betegségek következtében küzködő ember volt. De állandóan új 
erőt merített, életét végigkísérő, kedves igéjéből: „Elég néked az én ke
gyelmem . . . ” Ö sem volt bűn nélküli ember. De betegágyában fenn
hangon elmondott imádságaiban szinte állandóan bűnbocsánatért kiáltott 
Istenhez. Idegbaja következtében, betegsége utolsó szakaszában sokszor 
napokig öntudatlan állapotba került, de amikor percekre magához tért, 
nagy bizonyossággal ismételgette: „azért így is, az Isten gyermeke va
gyok . . . ”

Hisszük, hogy Isten Jézus Krisztus haláláért, neki is megadta azt a 
bűnbocsánatot, amelyért olyan sokat imádkozott és amelyre, mindenkinél 
jobban nekünk, lelkipásztoroknak van nagy szükségünk.

Káldy Zoltán
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1886. május 6-án született a Nyitra megyei Óturán. Édesapja tanító 
volt. Alig öt éves korában vesztette el váratlanul s attól kezdve nevel
tetéséről apai nagyszülei gondoskodtak. Besztercebányán járt elemi isko
lába. Középiskolai tanulmányait is Besztercebányán kezdte el és a Sel
mecbányái evangélikus gimnáziumban fejezte be. Teológiát Eperjesen 
tanult s ugyanott szentelte lelkésszé Zelenka Pál püspük, 1908. november 
19-én. Segédlelkészként működött Sajókazán, Ózdon, Máramarosszigeten, 
Miskolcon és Budapesten. Innen hívta el a nagvszénási gyülekezet, me
lyet 38 éven át, 1951. február 1-én történt nyugalomba vonulásáig, hűsé
gesen szolgált. A nyugalom éveit Orosházán töltötte szerényen, csendes 
visszavonul tságban.

Egyéniségének legjellemzőbb tulajdonsága volt a szerénység és az 
alázatosság. És feltétlen híve volt a békességnek. Kimondhatalanul szen
vedett, ha bárhol is a visszavonás, vagy a szeretetlenség jeleit látta. A 
maga érdekeivel nem sokat törődött, mindig gyülekezetének javát mun
kálta. Három harang, a templomi villanyvilágítás és a szép orgona lát
ható jelei sáfárkodásának. Mint nyugdíjas is hűséges szeretettel emle
gette mindig hajdani gyülekezetét. Amilyen volt élete, olyan volt várat
lan elmúlása is. Advent vasárnapján. 1956. december 2-án, hajnali órán 
jött el érte, szinte észrevétlenül, az Úr. Porrészei az orosházi temetőben 
nyugszanak, ahová kedveseinek, barátainak, ismerőseinek és volt hívei
nek maréknyi serege kísérte ki. Az igaznak emlékezete áldott (Péld. 10.7.).

Fürst Ervin

Zoltán Emil +

Horváth Olivér +
A Zala megyei Káptalanfán 1884. ápr. 8-án született, a soproni teo- 

lógai elvégzése után Gyurátz Ferenc püspök Bükön 1906. aug. 26-án lel
késszé szentelte. A kolozsvári egyetemen folytatott tanulmányai befejez
tével Szarvason vallástanár, majd Komáromban segédlelkész. 1912—20-ig 
Légrádion és 1920—1931-ig Nagykanizsán lelkész. Nyugdíjas éveit Pécsett 
töltötte 1957. febr. 5-én bekövetkezett haláláig.

Sohasem akart több lenni, mint szolga, aki az ő Urának kegyelmébe 
rejti el magát. Három évtizedes nagykanizsai szolgálatát a sok külső 
építkezés gondja mellett a lelkipásztor és igehirdető hűsége jellemzi. 
Hívő, biblikus, hitvallásos igehirdető volt. Mint a gyülekezet második 
lelkésze az elődje által megépített templomot benépesítette azzal a 
nyájjal, amely a másvallású tengerben mellőzött kisebbségként élt.

Családi köre a meghitt evangélikus parókia képét tükrözte. Csak azok 
tartották őt zárkózottnak, akik nem ismerték meg szíve melegét és 
egyenes jellemét. A Dunántúli Egyházkerületben és a Somogyi Egyház
megyében több tisztséget viselt. Judiciuma tiszta és éles volt, amiért 
gyakran kellett meg nem értéssel találkoznia. Mint teológus mindvégig 
képezte magát. I. Kor. 15 töltötte el egész valóját: az örökélet remény
ségében távozott körünkből. A nagykanizsai és pécsi gyülekezet számos 
tagja kísérte el utolsó útján

„Odafent találkozunk!” — búcsúzott tőlünk. Mi is ezzel búcsúzunk 
tőle és áldjuk az Istent, hogy a mienk volt Horváth Olivér.

Fónyad Pál
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1896. augusztus 10-én született Nagyócsán, Zólyom megyében. Édes
apja, néhai Bakay Péter zólyomi főesperes, az itteni, evangélikus gyüle
kezet lelkésze volt. A papi házban 8 gyermek nevelkedett, Zoltán volt 
a legfiatalabb. Középiskoláit a szarvasi és Selmecbányái evangélikus 
gimnáziumban végezte. Az eperjesi teológián készült fel hivatására. Édes
apja mellett, mint segédlelkész két esztendőt szolgált. 1922-ben válasz
totta meg lelkipásztorának a dunaegyházi gyülekezet. Itt munkálkodott 
hűséggel haláláig. Hosszú éveken ót volt egyházmegyéjében körlelkész, 
egyházmegyei főjegyző és tanügyi esperes. A kisapostagi filiában temp
lomot épített.

Pásztori hűségére jellemző, hogy halála előtt még néhány hónappal 
minden hívét végiglátogatta. Gyülekezetének ügyeit a kórházi beteg
ágyról is maga intézte. Halála előtt 2 héttel ezt írta esperesének: „Re
mélem rövidesen otthon leszek — vagy egészen otthon!” Utolsó szavai 
pedig halálos ágyán ezek voltak: „Uram., irgalmazz nekem, bűnösnek.” 
1957. február 15-én' halt meg. Budapesti temetésén —• a nagy távolság 
ellenére is — százak vettek részt gyülekezetéből. A farkasréti temető 
hegykószorúzta földjén megrendült arcú falusi férfiak és asszonyok éne
keltek, és árasztották el virággal koporsóját.

H. N.

Bakay Zoltán+

„Az evangéliumnak tere van"
A Németországi Evangélikus Egyház 1956. jún. 27—29-ig 

Berlin mindkét részében rendkívüli zsinatot tartott. Főtémája volt: 
„Teret az evangéliomnak Keleten és Nyugaton.” A nagyjelentőségű 
egyházi gyűlés beszámolója a Német Demokratikus Köztársaság
ban jelent meg „Gottes Wort ist nicht gebunden” címen. Meg kell 
ismerkednünk legfontosabb megnyilatkozásaival, hiszen hasonló 
helyzetben élő hittestvérek szava szól belőle eligazítóan hozzánk. 
Fontosnak tartom mindenek előtt a zsinat elvi teológiai nyilatkoza
tát. A Barmeni Hitvallás óta ez — úgy vélem — a legjelentősebb 
teológiai állásfoglalás a keleti orbituson élő evangélikus keresztyén- 
ség részéről. Szövege a következő:

„Valljuk az evangéliomot, örömhírt arról az Űrről és Megváltóról, 
akinek ez a világ nem juttatott más teret, csak a jászolt és a keresztet, 
de aki mint értünk Megfeszített és Feltámadott nékünk teret ajándékoz 
Isten színe előtt, hogy néki hálát adjunk és szolgáljunk.

Isten mindenható és irgalmas igéje, az evangéliom maga teremt ma
gának a földön teret, amelyet nem nekünk embereknek köszön s amelyet 
ellenünkre is megszerez.

Az egyház abból az evangéliomból él, amely benne magának mindig 
újból utat tör, és azt akarja, hogy az egyház szóval-cselekedettel hirdesse 
és tanúsítsa a világnak.

A világ akár tudja, akár nem, abból él, hogy az evangéliomnak tere
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van és hirdettetik benne; addig a napig, amelyen az evangéliom Ura 
Isten országát nyilvánvalóvá teszi és dicsőségében felragyogtatja.

A magának teret teremtő evangéliom háladatosságában, a Német- 
országi Evangélikus Egyház — Kelet és Nyugat sajátos szükségeire és 
kísértéseire tekintve — kinyilatkoztatja a következőket:

Az evangéliom megtérésre hívja az egyházat, ha azt hiszi, hogy hiva
tala, liturgiája, dogmája vagy politikája révén rendelkezhetik Isten igé
jével a helyett, hogy mindezekkel szolgálná azt.

Az evangéliom bizonyossá teszi az egyházat abban, hogy Isten igé
jével szabad ott is, ahol szolgálatában gátolják vagy üldözik.

Az evangéliom nem tűr semmiféle összeházasítást akár nyugati, akár 
keleti világnézettel, és az idealizmust is, a materializmust is, a vallásos 
embereket is, és az atheistákat is az élő Istenben való hitre hívja.

Az evangéliom nem ismer semmiféle vasfüggönyt, hanem minden
féle szakadékok mindkét oldaláról Isten kegyelme alá szólítja az em
bereket.

Az evangéliom felszabadít arra, hogy használjuk a teremtő Isten
adta értelmünket tudományos megismerésre, nevelésre, képzésre, vala
mint Istentől a teremtésbe helyezett erők technikai hasznosítására.

Az evangéliom óv bennünket attól, hogy a tudománnyal bálvány
imádást űzzünk, haladásának az embert feláldozzuk, és semmiféle céllal 
nem szentesíthető tömegírtó eszközök előállítására éljünk vele vissza.

Az evangéliom szabaddá tesz bennünket új életre ember és ember 
között, és arra serkent, hogy a társadalmi és gazdasági élet területein 
is keressük együttélésünk igazságos és emberséges formáit.

Az evangéliom ellenez minden kísérletet, amely egy bizonyos társa
dalmi rendet abszolútnak állít, s azt mint az emberiség végső célját erő
szakkal akarja keresztülvinni.

Az evangéliom megajándékoz minket az Istennel való egységgel, s 
ez késszé tesz bennünket minden emberi egységre is, mert önzésből, gyű
löletből, aggodalomból Krisztus szeretetére szabadít meg.

Az evangéliom nem arra való hogy nekünk németeknek megteremtse 
a politikai újraegyesülést; de a fülünket megnyitja a szétszakítottság se
gélykiáltásának meghallására, felszabadít arra, hogy megoldását Isten 
kegyelmétől kérjük, érte dolgozzunk, és félretegyünk mindent, ami azt 
akadályozza.

Az evangéliom Isten kegyelmes rendelése közé sorolja számunkra az 
államot, s ezt a rendelést érvényesnek tudjuk, függetlenül az államhata
lom létrejöttétől, vagy annak politikai formájától.

Az evangéliom szabaddá tesz arra, hogy hitben nemet mondjunk 
emberi hatalmasságok minden; totalitárius igényére, hogy a jogfosztottak 
és megpróbáltak pártjára álljunk és inkább szenvedjünk, mintsem isten
ellenes törvényeknek és rendelkezéseknek engedelmeskedjünk.

Ahogy mi Isten igéjének szabadságával vigasztaljuk magunkat, min
deneket arra kérünk: ismerje meg az ige jótéteményét, és hagyja abba 
a hiábavaló kísérletet arra, hogy azt akadályozni, bezárni, vagy önző 
célra használni próbálja.

Az államhatalom gyakorlóit arra kérjük: ne vonják meg az egyház
tól a teret, amelyre szükség van, hogy az evangéliomot teljes nyilvános
sággal hirdethesse, az ifjúságot a maga igazságában nevelhesse és végez
hesse a szeretetszolgálatot mindazok felé, akik testi-lelki szükségükben 
arra rászorulnak.

Az evangéliom Istentől való nagy reménység arra, hogy az eljövendő 
Úré lesz az utolsó szó mennyen és földön.

ISTEN BESZÉDE NINCS BILINCSBE VERVE! (2 Tim 2,91“
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Három hozzászólás
A nagyjelentőségű és — úgy gondolom — számunkra is út

mutató Nyilatkozatot egy kommentár és két referátum kíséri. Né
hány idézet mindegyikből.

HEINRJCH VOGEL professzor kommentárja szerint a zsinat 
főtémájában: „Teret az evangéliomnak Keleten és Nyugaton” , első
sorban nem arról van szó, hogy teret követelünk a világtól az evan- 
géliom számára, hanem hogy hálásan felismerjük: az evangéliom 
maga teremt magának teret a világban. Nem mintha csak a „gonosz 
világ” tagadná meg a teret az evangéliomtól. Az egyháznak is bűn
bánatot kell tartania ebben a dologban. Abba kell hagynia a hamis 
apologetikát. Nemcsak az atheistáknak és materialistáknak, hanem 
az idealistáknak és vallásosaknak is azzal tartozunk, hogy az élő 
Istenben való hitre szólítsuk őket. Az állam rosszul értelmezné saját 
magát, ha úgy akarná magának úgynevezett jólelkiismeretet sze
rezni, hogy mindent szankcionáló hűségnyilatkozatokat követelne az 
egyháztól. Az egyház nem legitimizálhatja sem a Német Demokra
tikus Köztársaság, sem a Német Szövetségi Köztársaság államfor
máját. Az evangéliom megszabadít minket arra, hogy amikor kell, 
nemet mondjunk az emberi hatalmak totalitás-igényére. Az ilyen 
szükség-engedetlenség a mi igazi engedelmességünk kifejezője.

GUNTER JACOB generálszuperintendensnek a főtémával fog
lalkozó referátuma a nagykonstantini egyházkorszak végéről szól. 
A nyugati keresztyénség nem gondolhatja azt, hogy valami biztos 
kikötőből parti nézőként szemléli részvéttel a keleti részek keresz- 
tyénségének nyílttengeri, bizonnyal nem könnyű hajózását, és csak 
az a dolga, hogy kimentse a hajótörötteket. Biztos partok, szélcsen
des vizek ma már sehol sincsenek. Együtt kell utaznunk ugyanazon 
a viharos tengeren; közben navigációs tapasztalataink cseréiével és 
imádsággal segíthetünk egymásnak. Az apostolok nem ültek hatalmi 
pozíciókban, hogy onnét teremtsék meg az igehirdetés feltételeit. 
De vallási gettó erődjébe se húzódtak, hogy a taktikai lehetőségek
nek megfelelően onnét operáljanak offenzive, vagy defenzíve. Nem 
álltak a felsőbbség elé teret követelni az evangéliom számára. Til
takozó akciókkal sem reagáltak, ha minden térről kiszorulva egy- 
egy börtöncella szűk falai közé szorultak az evangéliommal. Egy
szerűen előadták az evangéliomot, mégpedig parrhésiával. Megta
pasztalták —  akárcsak mi az elnyomatás utolsó évtizedeiben — hogy 
élő Urunk maga nyit ajtót a világban, a katakombákban és vesztő
helyeken is. Megtapasztalták, hogy Jézus Krisztus egyháza éppen 
akkor tudja az evangéliomot jól hirdetni, ha minden magabebiztosí- 
lottságról lemond. Mikor az evangéliom egyháza az evangéliom szá
mára teret igényel a világban, ezt nem hatalmi tendenciával teszi, 
hanem Ura iránti engedelmességből a szolgálat érdekében. Jézus 
Krisztus egyháza nem mondhat le magától közösségi életének sem
miféle vonatkozásáról, a szenvedők közötti szeretetszolgálatról sem. 
Éppen így nem mondhat le magától arról sem, hogy a más nézetek
kel szemben kifejtse az evangéliom igazságát. Az ilyen lemondás
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bűnös öncsonkítás lenne. Itt természetesen minden farizeusi póz, 
hataloméhség és politikai hátsógondolat kizárandó. A letűnt kons- 
tantinuszi-kor illúziójának végével, mikor visszakerültünk az első 
keresztyén gyülekezetek helyzetébe, az egyház az államtól nem 
követelhet privilégiumot és az evangéliom védelmének monopó
liumát. Csak azt mondhatjuk meg az államnak, hogy milyen moz
gási szabadság szükséges ahhoz, hogy az egyház Urától vett köteles
ségét engedelmesen teljesíthesse. Ha az állam ezt a mozgási szabad
ságot megtagadja, továbbra is Róm. 13 szerinti felsőbbség marad, 
s függetlenül létrejöttének körülményeitől, jelenlegi alakjától, a 
Szentírásban megparancsolt lojalitás jár neki. Ez a lojalitás úgy is 
mGgnyilvánulhat, hogy kofliktusok esetén az egyház, vagy egyes 
keresztyén megmondja az államnak: Istennek kell inkább engedni, 
hogynem embereknek. Igent mondunk az egyház konstantinusz- 
utáni hitbeli útjára minden szorongattatás ellenére is. Ellene kell 
mondanunk minden restaurációs törekvésnek. Keleten és Nyugaton 
egyként azonosítjuk magunkat Barth Károly megállapításával: 
„Az egyház újra megtanulja, hogy Urához, akárcsak Péter, ne lép
csős-karfás kikövezett úton, hanem hullámokon menjen. Újra meg 
kell tanulnia a mélységek felett élni, ahogy kezdetben kellett tennie.

f

HERMANN DIETZFELBINGER püspök referátuma is a fő
témához kapcsolódik. Az evangéliomnak megvan a tere, Keleten is, 
Nyugaton is és mindenütt, mert a világ minden tere Istené. Az evan
géliom nem valamiféle ügy, Nyugaté vagy Keleté, hanem az evan
géliom maga a velünk rendelkező és. minket megszólító háromságos 
Isten. Mivel olyan Istenünk van, aki ezt a világot teremtette és azt 
a kezéből soha ki nem adta, ezért van az evangéliomnak tere ebben 
a világban. Mivel olyan Krisztusunk van, aki a világba lépett, s 
többé onnét magát kiűzni nem engedi, ezért van tere az evangéliom
nak ebben a világban. Mivel a Szentlélek pünkösd óta munkálkodik 
közöttünk, ezért van tere az evangéliomnak Keleten is, Nyugaton is. 
Persze, amit empirikusan látunk, az gyakran éppen ellenkezője a 
tág térnek. Szorongattatás, az evangéliom terének beszűkülése, ez 
az, amit látunk. Mégis Istené a tér. De vajon az evangéliom tere 
azonos-e az egyház terével? Hogyan viszonyul az evangéliom tere az 
egyház teréhez? Ahol a pásztor szavára hallgató hívek vannak, az 
mind az egyház tere. Nincs-e még ma is az egyháznak akkora tere, 
hogy azt nem is tudja bizonyságtételével betölteni? — Az egyház 
nem szűkítheti meg istentiszteletének értelmezését. Mikor megváltja 
hitét, az is istentisztelet. Amikor küzd az igazságért, az is isten
tisztelet. Amikor kiáll a jogért, az is része az egyház istentiszteleté
nek. S az államhatalomhoz való viszonyulása sem választható el az 
istentisztelettől. Az állam szükséghatalom. A Krisztus visszatéré
séig tartó korszak provizóriuma, — ez a korlátja; de Isten szükség
rendje, ez a tisztessége. Ha az egyház ellenállni kénytelen az állam- 
hatalom valamely rendeletének, az ellenállást közbenjáró imádság
ban gyakorolja. Valljuk, hogy az államhatalom és köztünk ótt van 
az első parancsolat: „En vagyok a te Urad Istened!”

Közli: Szabó József
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Bauhofer György élele és szolgálata
—  Születésének 150. évfordulója alkalmából. —

November harmincadikán hat lelkész és nagyszámú gyülekezeti 
csoport zarándokolt ki Budán a Farkasréti temetőbe, hogy meg
koszorúzzon egy régen elfelejtett s most újólag rendbehozott sír
halmot. Bauhofer György, az első budai evangélikus lelkész rég 
elporladt földi maradványait vette körül ez a kis sereg, hogy hálát 

adjon Istennek ezért a 
hűséges és kiemelkedő 
egyéniségű lelkipásztor
ért. Minthogy Bauhofer 
György szolgálata túlnő 
e§y gyülekezet keretein, 
sőt személyisége nemcsak 
a hazai, hanem az egye
temes egyháztörténet 
szempontjából is jelentős, 
méltó az egyház népéhez, 
hogy az évforduló alkal
mából ily módon is meg
emlékezzék erről az oly 
mélyen Krisztusban gyö
kerező életről és szolgá
latról.

Bauhofer Ábrahám sop
roni cipészmester és fele
sége, Unger Borbláa első 
gyermeke, Bauhofer János 
György 1806 november 30- 
án született Sopronban.
Gamauf Teofil keresztelte 
és oktatta a hit első ele
meire, majd Kis János szu
perintendens bontogatta a 
tudományokat kedvelő éles- 
eszű ifjú szárnyait. E két 
kiváló soproni lelkésznek 
bizonyára szerepe volt ab
ban, hogy a líceumi évek 
letelte után a teológiai stú
diumot választotta hivatá
sául. Előbb Sopronban, 
majd egy évig Bécsben a 
közös protestáns teológián
tanult. 1828 februárjában visszatérhetett szülővárosába és Kis János 
püspök oldalára — mint felszentelt soproni káplán.

Alig egy év után a csallóközi Somorja gyülekezete hívta meg lelki- 
pásztorául. Egy testileg megfáradt, de lelkileg élő hitű idős lelkész, 
Palumbiny Sámuel örökébe lépett, aki Isten eszköze lett abban, hogy
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az addig ingadozó • ifjú a racionalizmussal szakító, tudatos Krisztus-hívó 
legyen. Még ebben az évben — 1829 november 17-én — feleségül vette 
Sopronban Schneider Vilmát és vele együtt Somorjára költözött.

Tizenöt éven át szolgált rendkívüli hűséggel a somorjai gyülekezet
ben. Naplójából megismerjük belső vívódásait és külső szenvedéseit. 
Küzdelmes életben, anyagi gondok és állandó betegségek között, sőt több 
gyermekének elvesztése által próbálta hitét az Űr. Hívő élettársán kívül 
azonban testvéri segítőtársat is kapott a szomszédos misérdi gyülekezet 
lelkésze, Christóffy István személyében, aki tekintetét újra meg újra 
a megfeszített és feltámadott Krisztusra tudta irányítani.

A Komorjához közel eső Pozsonyban Christóffy mutatta be őt a 
diétán elnöklő József nádor evangélikus feleségének, Mária Dorottya 
nádornénak. A württembergi ébredési mozgalmak által már leánykoirá- 
ban hitrejutott nádorné Budára kerülése óta, 1819-től szüntelen imád
kozott a magyar nép lelki ébredéséért. Bauhoferben azután megtalálta 
Istennek azt a szolgáját, akitől méltán várhatta, hogy engedelmes és jól 
felkészült eszköze lesz az ébredés Urának. Gyakori pozsonyi találko
zásuk és két ízben történt somorjai látogatása alkalmával egyre vilá
gosabban látták meg az utat, amelyet követniük kell.

A Skót Misszió 1841-ben meginduló pesti térítő szolgálata és az azt 
követő nagy pest-budai ébredés egyre több alkalmat szolgáltatott Bau- 
hofernek is a közreműködésre. Miután pedig a nádorné elhatározta 
a budai filía anyásítását. az egyszerű somorjai lelkészt pedig megismer
tette a királyi várban a budai evangélikusság vezetőivel — megnyílt 
számára az út a legszélesebb munkamező felé.

Buda önállósult evangélikus gyülekezetének egyhangúlag meghívott 
első pásztorát Láng Mihály esperes és Székács József 1844 akt. 20-án 
iktatta be szolgálatába. Az akkoriban mindössze 402 evangélikust szám
láló egyházközséghez tartozott akkor még Óbuda, Szentendre, Promontor 
és Albertfalva is. E nehéz terepen azonban Bauhofer oly odaadással, 
hűséggel és misszionáló erővel szolgált, hogy kerek húsz évi budai szol
gálata során 325 konfirmációt, 233 esketést, 850 temetést végzett, más 
felekezetekből pedig 128 lélek tért át evangélikus hitre. Jézus Krisztus 
keresztjének hűséges prédikátora — és hűséges hordozója volt. A lelki 
ébredés országos szolgálatában éppúgy részt vett, mint a közegyházi 
teendők irányításában; szociális intézmények létesítésében éppúgy, mint 
rendkívül gazdag irodalmi tevékenységben. Még a kiegyezést megelőző 
nehéz évtizedben, 18G4 július 14-én hívta haza az egyház Ura, hogy a 
külső és belső harcokban megpróbált szolgájának örök békességet ad
hasson. *

Mielőtt értékelése során életének és szolgálatának belső nagyságát 
felmutatnánk — amely őt a 19. század legnagyobb hazai evangélikus 
lelkészeinek sorába, sőt annak élére állítja — hadd vessünk egy pillan
tást igaz magyar bazafiságára. Országos Levéltárunk Geringer-iratai és 
az egykori pesti Hadseregfőparancsnokság rendőri anyaga között  ̂gótikus 
betűkkel telerótt, eddig ismeretlen iratcsomó tanúskodik arról, hogy 
hazafisága tekintetében is méltán tekinthetünk fel rá, mint az idegen 
elnyomás elleni küzdelem bátor harcosára.

A BÉCSI UDVAR korán felfigyelt Bauhofer átütő erejű egy
házi szolgálatára és hazafias magatartására. Wimmerhez, a nagy 
hazafihoz meleg testvériség, Székácshoz belső barátság fűzte. Buda
vár ostromakor elsőnek tűzte ki paróchiája ablakán a felesége által
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előre elkészített nemzetiszínű zászlót. Igehirdetését zsúfolt templom
ban hallgatták felekezeti különbség nélkül. A szabadságharc 
bukása után Székáccsal együtt az Alföldön kellett bujdosnia.

Mindezt gondosan számlája terhére írta a Habsburg-jezsuita 
bécsi udvar, és csak a megfelelő alkalmat várta ügye kivizsgálására. 
Hogy személyének az udvar mekkora jelentőséget tulajdonított, 
bizonyítja a Helytartótanács egyik 1849-ben kelt elnöki ügyirata, 
amelyben Mikecz Andrástól jelentést kér Polgár Mihály és Szo- 
boszlai-Pap István református szuperintendensek, valamint Bau- 
hofer György budai evangélikus lelkész személyéről és magar 
tartásáról.

NÉVTELEN FELJELENTÉS adta a kedvező alkalmat ügye ki
vizsgálására. 1849 szeptember 17-én bevádolták a.cs. és kir. Had
seregfőparancsnokság Rendőri Osztályánál „A z  igazság és igazsá
gosság egyik barátja”  aláírással. A vádak között szerepel, hogy 
„a győzelmes osztrák és cári seregek” előrenyomulásakor Budáról 
elmenekült, de most ismét szolgálati helyén van; 1848-ban kiadott 
egyházi lapjában — „Dér Evangelische Christ” — az udvar ellen 
tüzelte a népet, s „hogy bűnei sorát teljessé tegye, hasonló hang
nemben prédikált a szószékről is, s az ország felfegyverzése és dicső 
Uralkodónk elleni kereszteshadjárat mellett lázított” . Mindezek 
tanújaként egy 75 éves ny. kapitányt, Frommann Vilmost-nnevez 
meg a névtelen levél.

A TANÜT néhány nap múlva már a Rendőri Osztály elé idé
zik. A felvett jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy Bauhofer — From
mann emlékezete szerint — a nyáron egy ószövetségi textus alap
ján Juda tíz törzsének királyától való elszakadásáról prédikált s 
ennek során a lelkész azt mondta, hogy helyes, ha egy nép el
szakad királyától, ha az nem szolgálja népe boldogságát.

A FŐVÁDLÓ a továbbiak során egy Mazura Ludovika nevű 
nő volt, akinek a személyét egyelőre homály fedi, rossz helyes-1 
írása és beadványának a hangja azonban arra enged következtetni, 
hogy csak felbérelt eszköz volt mások kezében. 1850 tavaszán újabb 
tanúkra hivatkozik, akik tudni vélik, hogy Bauhofer 1849 Szent- 
háromság vasárnapján szenvedélyes hangon beszélt a Habsburg
hoz ellen, „amelynek fennállásából semmi hasznunk nem volt, 
kivéve Dorottya főhercegnőt; a király lemondott s most azt vá
laszthatunk, akit akarunk s nem azt, akit ránkkényszerítenek” . 
A többi tanú személyét illetően Mazura óvatosságra intette a Rend
őri Osztályt, mivel „Bauhofer legtöbb hallgatója Kossuth oldalán 
áll, és csupán nehány megbízható ember tud az udvarnak pontos 
felvilágosítást adni a rebellisek felől.”

ÖT ÚJABB TANÚT sorakoztatott fel 1850 március 24-én a 
Hadseregfőparancsnokság Rendőri Osztálya. Simon Jozefina Bau
hofer két igehirdetésére hivatkozott: egyiket V. Ferdinánd lemon
dásakor a másikat Szentháromság vasárnapján mondta, s arról 
beszélt, hogy Habsburg-házi királyaink egytől-egyig zsarnokok
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voltak. Kimnacn Lajos építőmesternek, a vári gyülekezet gond
nokának vallomása csupán Mazura személyére vet némi fényt: sze
rinte Mazura sokakat igyekezett rábeszélni, hogy valljanak Bau- 
hofer ellen, és kijelentette, hogy „most majd ellátják az evangé
likusok baját” . Procopius György volt vallásügyi referens és ügy
véd, a budavári gyülekezet felügyelője ugyancsak nem vallott Bau- 
hofer ellen, arra hivatkozván, hogy az elmúlt év őszéig vidéki, 
birtokán tartózkodott s így nem hallhatta a szóbanforgó igehirde
tést. Kiss Ferenc pesti egyetemi tanár viszont ellene vallott. Szent- 
háromság vasárnapján mondott igehirdetése szerinte „ forradalmi 
hangú volt és a császári ház ellen szólt” . Végül Iselin Dániel budai 
boltos tanúskodott ellene, hivatkozván az 1848 húsvétján tartott 
vári istentiszteletre, mikor Bauhofer az oltár előtt arra hívta fel 
hallgatóit, hogy hozzanak áldozatot a hazáért.

A legnehezebb időkben érték mindezek a vádak a gyülekezetei 
és részint egyháza kormányrúdjánál álló Bauhofert. A szabadság- 
harc leverése óta az osztrák abszolútizmus önkényuralma és 
ostromállapot nehezedett egyházunkra és hazánkra. A Bach-korszdk 
rögtön kezdetben felfüggesztette egyházunk püspökeit és felügye
lőit s helyükbe adminisztrátorokat nevezett ki. Haynau pedig 1850 
tavaszán 101 pontból álló törvénytervezetet készített. Bauhofer és 
Székes ellenállást szerveztek meg és Emlékiratot fogalmaztak, 
amelyet 80 lelkész és tanító aláírásával június 1-én átnyújtottak 
a nádornénak, akinek közbenjárására végül félretették a már nyom
tatás alatt álló törvénytervezetet.

Ezekben a napokban, 1850 június 4-én nyújtotta be Bauhofer 
az ellene indított vizsgálat során védekezését. Ebből kiderül, hogy 
1849 Szentháromság vasárnapján csakugyan Juda tíz törzsének 
királyától: Roboámtól való elszakadásáról prédikált I. Kir. 12 alap
igéje szerint, ő azonban — írja — nem akarta ezt a történeti keretet 
a dinasztia elleni lázításra felhasználni, hanem csupán annyit mon
dott, „amennyit azon az ünnepen az evangélium hirdetőjének el 
kellett mondania” . Mi tudjuk: ez a vasárnap röviddel Kossuth 
április 14-i debreceni trónfosztó határozata után volt, amikor min
den igaz magyar prédikátort örömre és állásfoglalásra indított egy
házunk és hazánk szabadságának felcsillanó reménysugara.

A CS. ÉS KIR. HADBÍRÖSÁG elé terjesztették Bauhofer vé
dekezését az összes eddig felvett jegyzőkönyvvel együtt. Élete és 
szolgálata egyetlen tollvonástól függött. Mint azelőtt is annyiszor, 
most is megtapasztalhatta a vele és érte imádkozókkal együtt az 
ige igazságát: „Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még 
annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.” (Pl. 16, 7). A Hadbíróság 
június 11-én „a magas Hadseregparancsnokság jelenleg Irányadó 
enyhébb rendelkezése értelmében” visszaküldte az iratokat a 
Rendőri Osztálynak, közölvén, hogy nem indít büntető eljárást, 
azonban a forradalmi hangú prédikáció ügyét átteszi a polgári 
bírósághoz, azzal a javaslattal, hogy „igen rossz politikai nézetei 
miatt”  függesszék fel Bauhofert igehirdetői hivatalától.
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A. LEGFELSŐBB FÓRUM: Geringer Károly teljhatalmú pol
gári biztos elé került a forradalmi prédikáció ügye. A minden földi 
hatalmasság felett álló Legfelsőbb Fórum azonban nem engedte, 
hogy az evangélium átütő erejű hirdetőjének ajkát elnémítsák. 
Lehet, hogy emberi közbenjárásra, bizonyosabban azonban a köz
benjáró imádság meghallgatásaként ügyét félretették, szolgálatát 
szabadon végezhette tovább.

A sárguló jegyzőkönyvek vádjai már a múltéi. Tanulsága azon
ban mai és örök: HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK?

*

Mindezek után vessünk egy áttekintő pillantást Bauhofer 
György egyháztörténeti szerepére. Több tekintetben korszakkezdő 
szolgálatot bízott rá Isten. A  19. századot jellemző racionalizmus
sal, majd liberalizmussal szemben szolgálata új színt jelentett: 
visszatérést a biblikus, evangéliumi keresztyénséghez.

1. Az ébredés munkása volt. A pesti skót misszionáriusok egy
korú angolnyelvű naplófeljegyzései — amelyek kevés kutató ki
vételével ma még ismeretlenek egyházunk népe előtt — bizonyít
ják, mekkora lelkesedéssel és hűséggel szolgálta a magyar lelki 
ébredés ügyét.

Már Somorján többször megfordultak otthonában magyar föl
dön átutazó misszionáriusok; Pesten maga is szolgált angolnyelvű 
igehirdetéssel a Skót Misszió szolgálatában. Budai paróchiája lett 
az első protestáns lelkészkonferenciák otthonává. Minden erejével 
előmozdította a hazai bibliaterjesztést, a vasárnapi iskolák meg
indulását és az építő irodalom meghonosítását.

2. Korszakalkotó volt gazdag irodalmi munkássága. Terméke
nyebb evangéliumi írót alig találhatunk százada evangélikus lel- 
készi karában. Nyomtatásban 22 műve, kéziratban 5 munkája ma
radt fenn. Legkiemelkedőbb a világviszonylatban is jelentős ano- 
nym magyar evangélikus egyháztörténete — amelyhez a mélyhitű 
svájci történettudós, Merle d’Aubigné írt előszót — s amely hazai 
egyházunk első pragmatikus, evangéliumi szempontot érvényesítő 
egyháztörténeti műve. Luthertől éppúgy merített és fordított, mint 
angolszász írók (Baxter, AngeÍ.1 stb.) műveiből. 424 oldalas, folio- 
nagvságú hatalmas lelkészi naplója egyházegyetemünk könyv
tárának páncélszekrényben őrzött, féltett kincse.

3. Az egyházi szeretetmunka úttörője volt. Nevéhez fűződik az 
1859-ben létesült Protestáns Országos Árvaház (akkori nevén 
„Evangyélmi Árvaápoló Egylet” ) megalapítása. Az intézet évi je
lentései híven tükrözik a biblikus szellem küzdelmét a kultúr- 
protestanti zmussal.

4. Feddhetetlen jellemű ember volt. Egyházpolitikai szerep
lése — főként a Pátenssel kapcsolatos magatartása — sok félre
értésre és rágalomra adott okot, jellemének egyenességét és fedd
hetetlenségét azonban még ellenségei sem tudták kétségbevonni. 
Ugyanez vonatkozik példaszerű családi életére is. Felesége 14 gver- 
meknek adott életet: 3 közülük meghalt. 2 süketnéma volt. de ő
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minden keresztet hittel hordozott és mindenben példát mutatott 
a keresztyén családi életre. Népes családja egy század alatt két 
püspököt, két esperest és két lelkipásztort ajándékozott egyhá
zunknak.

5. A hit és a tudomány fáklyáját egyaránt magasra tartotta.
Kivételes, nagy egyéniség volt: sem egyoldalú pietizmust, sem 
hitetlen racionalizmust nem képviselt. Ma is eszményképünk lehet 
hatalmas szolgálata, amely az élő hitnek és a tudományos fel- 
készültségnek nagyszerű ötvöződése. Ezért bízhatott rá egyházunk 
az említett szolgálatok mellett olyan tisztségeket is, mint amilyen 
a pest-budai esperesi, lapszerkesztői, valamint az első egyetemes 
könyvtárosi és levéltárosi tisztség.

A múló évek forgatagában mindnyájan tisztelettel állunk meg 
egyénisége, hite és páratlan munkateljesítménye előtt. Adjunk érte 
hálát az Egyház Urának!

Dr. Fabiny Tibor

BESZÉLGETÉS VENDÉGEINKKEL
„K Ü L Ö N Ö S  K A R IZ M Á R A  V A N  SZÜ KSÉG Ü K "

Az Evangélikus Világszövetség (főtitkára, DR. CARL E. LUND-QUIST 
alig néhány napot töltött Magyarországon. Elindulása reggelén sikerült 
csialk a Lelkipásztor szerkesztője interjú-kérdéseit Hafensdher Károly- 
nak. a (főtitkár régi ismerősének, előtte felvetnie.

— Első szavunk nem kérdés, hanem meleg köszöntés. Üdvözöljük 
abból az alkalomból, hogy az októberi—novemberi események után első
ként hozza közénk távoli testvérek szeretetét. És most megkérjük, mond
jon néhány szót az Evangélikus Világszövetség titkárságán működő osz
tályok legfrissebb munkájáról és terveiről.

—• Szívesen. Három osztályról beszélek. A Teológiai Osztály 6 teo
lógiai konferenciát rendez Európában ebben az esztendőben. Még pedig 
Ausztriában, Olaszországban, Angliában, Hollandiában, Berlinben és 
Svédországban. Az ausztriai konferenciára, amelyet májusban tartanak 
Bécsben, magyar lelkészek is hivatalosak. Rendeznek ilyen konferenciá
kat az USA-iban is. Különösen a teológiai osztály már évek óta a minnea- 
polisi nyári evangélikus világkonferencia anyagának kidolgozásává1 
foglalkozik.

— A Világszolgálat Osztálya a Közép-üíeietrs összpontosítja mun
káját. Évek óta az arab menekültek között végez hatalmas szolgálatot. 
Az Izraelből menekült 400 000 arabnak csak 1%-a evangélikus, de osz
tályunk mind a négyszázezer embert segélyezi élelemmel, gyógyszerrel, 
ruhával. Ez a szeretetszolgálat érdekesein enyhítette a mohamedánok 
hagyományos gyűlöletét a keresztyének iránt. Ezenkívül évről évre végzi 
a Világszolgálat a kisebbségi sorsban élő evangélikus egyházak rend
szeres támogatását. Magyarországi látogatásunknak is . elsősorban az 
a célja, hogy ebbe a támogatásba az itteni evangélikus egyházat 'bekap
csolhassuk. Erről tárgyaltunk az illetékes magyar hatóságokkal is.
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—  Világmissziói Osztály jelenleg a tangsinyikiai evangélikus egy
ház N em zeti Tanácsának kialakításával foglalkozik. Kb. 200 000 evan
gélikus itt eddig különböző missziói tanácsok irányítása alatt élt. Most 
történik meg ezek összefogása. — Máris tervezi az osztály a múlt évi 
sikeres maxangui konferencia folytatását, 1960-ra a második össz-afrikad 
evangélikus konferencia összehívását. Ez az osztály is bekapcsolódik' ter
mészetesen a nyári evangélikus világgyűlés előkészítésébe.

Lund-Quist magyarországi látogatása alkalmából Ordass püspökkel beszélget.

— Főtitkár Úrnak az Evangélikus Világszövetség felépítéséről és 
munkájáról egy esztendeje kiadott érdekes tájékoztatóját olvastam. 
Az 57 tagegyházon kívül még elég sok evangélikus egyház, önálló gyü
lekezet nem tagja az EVSZ-nek. Milyen okokra vezethető vissza ezek 
távolmaradása? Az egyébként kapcsolatban állókat milyen meggondolások 
tartják vissza a formális belépéstől? Milyen reménységei vannak arra 
nézve, hogy az EVSZ mielőbb a világ evangélikusságának teljes kép
viselőjévé válik?

— Az egyházak bizonyos csoportjánál a távolmaradásnak tanbeli 
okai vannak. A Missouri Synod egyházai tartózkodóak más evangélikus 
egyházakkal szemben. Hatásuk nemcsak az Egyesült Államokban nagy, 
hanem újabban Ausztráliában is. Nem értik meg, hogy az EVSZ nem 
kívánja tagegyházaitól a minden kérdésben való vélemény-egyezést, 
és nem kötelező tagegyházai között a szószékcsere sem, amelytől a 
Missouri-egyházak idegenkednének.

— A távolmaradók második csoportjához a protestáns unióban élő 
evangélikusság tartozik. Elsősorban a németországi unió egyházaira gon

21



dolok. Az itt élő evangélikus testvéreink nem nevezhetik magukat nyíl
tan lutheránusoknak.

— Harmadik csoportba azok az ázsiai és afrikai „ifjú egyházak” 
tartoznak, amelyek még nem értek el egyházi autonómiát, de útban 
vannak feléje. Azt gondolom, hogy ezek az egyházak fognak leghama
rabb csatlakozni az EVSZ-hez.

-— Miben látja Főtitkár XÍJr a minmapolisi konferencia témájának 
gyakorlati célját?

— Sok helyen segíteni fog az interkommunio kérdésében. Kevesen 
tudják, hogy pl. Délafrikéban nincs úrvacsorái közösség a különböző 
eredetű evangélikus egyházak között. De máshol is ez a helyzet, aho) 
egy országban többféle lutheránus egyház van.

— Segíteni fog abban, hogy egyes evangélikus egyházak egymásra 
találjanak és összeolvadjanak. Itt gondolok az Egyesült Államok, India, 
Németország különböző evangélikus egyházainak egység-keresésére.

— Segíteni fog az egységes evangélikus álláspont kialakításában más 
protestáns felekezetekhez való viszony tekintetében, és megmutatja, hol 
a helyünk az ökumené-ben.

- -  Diákok között végzett régebbi szolgálata nyomán milyen tapasz- 
talatai kristályosodtak ki arról, hogyan lehet megközelíteni a mai egye
temi ifjúság lelkét?

— Véleményem szerint szükség van olyan lelkészekre, akik csak 
ezt a munkát végzik, közöttük élnek, jól értik nyelvüket és gondol
kozásmódjukat. Saját érdeklődési körükben kell megközelíteni őket. 
Másképp kell hát beszélni egy orvostanhallgatóval, jogásszal vagy köz
gazdásszal. A cél mindig ugyanaz, de a kiindulás más és más. Hagyni 
kell, hadd tegyenek fel kérdéseket. Egyszerű és bonyolult kérdéseket 
egyaránt. Sokszor őszintén meg kell mondanunk, hogy nem tudunk 
válaszolni egy-egy kérdésre. Ne akarjunk mindentudónak feltűnni előt
tük. Tehát nyitottság és őszinteség feléjük! Komolyan kell azokat a diá
kokat is vennünk, akik az egyházi életen kívül élnek. Sokszor ezekben 
is van őszinte érdeklődés ilyen kérdések iránt: Van-e Isten és hogyan 
lehet megismerni? Igazat mond-e a Biblia? Van-e az egyháznak mon
danivalója a mai ember számára? Ezekre a kérdésekre minden kene
tességtől mentesen kell felelni.

— Befejezésül pedig: Hazánk és egyházunk helyzetének ismereté
ben milyen igét, milyen üzenetet helyez a magyar evangélikus lelki- 
pásztorok szívére?

— Ez a legnehezebb kérdés talán az öt közül. Mindenesetre arra 
az igére gondolok, amelyről tegnap prédikáltam Budapesten. A nap 
óegyházi evangéliuma volt: Jézus lecsendesíti a tengert.

— A magyarországi evangélikusságnak tudnia kell, hogy a világ 
minden részén élő sok-sok evangélikus gyülekezet éveken keresztül 
imádkozott és imádkozik ma is érte. Ügy látjuk, hogy az önök egy
házának valami külön karizmára van szüksége e percben, hogy bele 
tudjon szólni Isten üzenetével a mai magyar helyzetbe. Az egyháznak 
itt ma is azt kell meglátnia, hogyan élhet „ebben a világban” és mégsem 
„ebből a világból” . Más szavakkal: mindent át kell élnie, meg kell
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értenie, ami itt történik, s ugyanakkor tudnia kell a körülményektől füg
getlenül is szólni. Ügy gondolom, hogy a magyar protestantizmusnak 
külön is szerepe van a magyar keresztyénségben ezekben az időkben.

*

Így érezzük mi is. És örülünk a tanácsnak, mert megerősít bennün
ket annak a feszültségnek hordozásában, amely mindenütt jellemző az 
igazi egyház útjára. Az egyház híd Isten és a világ között. S jaj, ha 
akármelyik parttól .elszakad . . .  De még jobban köszönjük az imádságokat. 
Hisszük, hogy Lund-Quist benyomásai egyházunk életéről és problémái
ról mindenekelőtt azt a nagy szolgálatot fogják elvégezni, hogy a világ 
evangélikus gyülekezeteinek értünk mondott könyörgései megtelnek 
konkrét tartalommal. Legyen áldott az imádságok követének további 
útja!

„A Z  ÉBREDÉS ÉS A  JÓ  T EO LÓ Q IA  Ö SS Z E K A P C SO LÁ SÁ T  
L Á T O M  D Ö N T Ő  JELEN T Ő SÉG Ü N E K "

ZEUTHF.N MOGENS dán lelkész egyházunk és hazánk régi isme
rőse. Ösztöndíjasként 1938-iban a soproni evangélikus teológiai fakul
táson tanult. Ö tovább maradt most is nálunk. A feltett kérdésekre jó 
magyarsággal válaszol. Nem felejtette el nyelvünket. Érezzük rajta, 
hogy a szívét is itt feledte köztünk.

— Hogyan gondolsz vissza a soproni időre?
— Egész életsorsomat magyarországi tanulmányi évem döntötte el. 

Ennek köszönhetem, hogy 
utána újabb ösztöndíjat 
kaptam, amikor Luthert 
és Kirkegaardot tanul
mányozhattam munka- 
közösségben. Magyaror
szági egyházi kapcsola
taim (hozták magukkal, 
hogy 1948-ban újra jár
hattam itt. Mostani 
munkaköreim is itteni 
tanulmányi évem folyo- 
imánya: mint a kelet- 
európai evangélikus egy- 
1házi élet ismerője kap
tam meg az Evangélikus.
“Világszövetségnél viselt 
állásomat.

— Igen sok jó bará
tot is nyertem Sopron
ban, akiikikel ma is me
leg testvéri szál fűz 
össze. Diákköri magyar- 
országi tartózkodásom 
külön nyereségének tar
tom, hogy olyan egyházi 
férfiakkal ismerkedhet
tem meg, akik eszközök

Z eu th en  M ogens e lő ad á st ta rt  B u d ap esten .
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lettek a magyar evangélikus egyház megújulásában és ma is az élen 
állnak.

— Bennünket, magyarországi barátaidat, közelebbről érdekel, ho
gyan alakult életed folyása Sopron után?

— 1943-ban fejeztem be tanulmányaimat Kopenhágában. Fél évig 
Kaj Munk, a híres drámaíró mellett segédlelkészkedtem. Erre az idő
szakra esik a halála. A háború végéig püspöki segédlelkész voltam. 
1946—49-ig koppenhágai lelkész. Ezután pedig falusi lelkész. Egy esz
tendeje vettem át mostani genfi állásomat, ahol a kisebbségben levő, 
főleg keleteurópai evangélikus egyházak tartoznak munkakörömbe. 
Az Evangélikus Világszövetségnek „Világszolgálat” osztályán dolgozom.

— Házasságomnak is van magyarországi vonatkozása. 1947-ben vet
tem feleségül azt a dán leányt, aki a háború után „Mentsük meg a 
gyermeket!” elnevezésű dán segélyakciót vezette Budapesten. 43 000 
fővárosi gyermeknek adtak hetente háromszor ebédet fél éven át.

— Milyen szemléyes benyomásod volt Kaj Munkról, akinek neve 
mindnyájunk előtt ismeretes?

— A vele való együttlét mindenki számára ünnep volt. Jellegzetesen 
művész-típus, tréfás, jó kedélyű ember. Igazi hős, aki a nemzeti szocializ
mus elleni harcban kész volt életét adni a hazáért. Irodalmi és nemzeti- 
jelentősége óriási. E mellett jó pap is volt, bár az egyház számára nem 
lett útmutató egyéniséggé. Keresztyénségének voltak teológiailag tisztá
zatlan vonásai, amelyet Az ige c. drámája is mutat; ez magyar gyüle
kezetekben is futott, sőt megfilmesítésre került s a film a cannesi film- 
fesztiválon díjat nyert. Legjobb drámájának az Idealista c. művét tartom.

— Mivel kezdted genfi munkádat?
— Először a franciaországi 3 különböző evangélikus egyház, az olasz- 

országi evangélikus egyház és a jugoszláviai 4 evangélikus egyház érde
kében dolgoztam. Számba vettük, hogy milyen lelki és anyagi szükség
leteik vannak. A jugoszláv evangélikusság segítésére lelkészkonferenciá
kat tartottunk, könyveket, külföldi ösztöndíjakat juttattunk. Ez különö
sen azért fontos, mert Jugoszláviában nincs evangélikus teológiai fő
iskola. Azután a kisebbségi evangélikus egyházak sammeringi konferen
ciáját készítettük elő, majd a keleteurópai egyházak felé fordult szol
gálatom.

1956 augusztusában a Világszolgálat Osztály 20 000 dollár összeget 
bocsátott a keleteurópai evangélikus egyházak testvéri megsegítésére, 
főleg teológiai könyvek és gyógyszerek formájában. A varsói evangélikus 
templom helyreállításához, berendezéséhez is sok pénz kellett. Jártam 
Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, most Magyarországon. 
Mindenütt tárgyaltam az egyházi és állami hatóságokkal. Bulgáriában 
nincs evangélikus gyülekezet, de vannak evangélikusok, szétszórva a 
protestáns gyülekezetekben. Készülök felvenni a kapcsolatot az észt 
és lett evangélikus egyházzal is.

— Egy esztendei tapasztalataid tükrében milyennek látod a kisebb
ségi sorsban élő evangélikus egyházak helyzetét?

— Rájuk nehezedik az izoláció terhe. Részben azért, mert más, 
nagyobb felekezetek között élnek. Részben pedig azért, mert elveszítet-
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ték a kapcsolatukat nagyobb evangélikus egyházakkal. Ezért nagy öröm, 
hagy teológiai könyvek áramlása és személyek kölcsönös cseréje meg
indult. A magyarországi evangélikus egyház számára külön is remény- 
séges, hogy az Evangélikus Világszövetség nyári nagygyűlésére jelentős 
magyar evangélikus delegáció indul, s bizonyára arra is alkalom nyílik, 
hogy az ezt előkészítő májusi bécsi konferenciákon küldötteitek meg
jelenjenek.

— Ezekben az egyházakban egyaránt megfigyelhető a hit erőssége 
és áldozatkészsége lelkészek, papnék — ezt külön is szeretném kiemelni — 
és gyülekezeti tagok részéről. De megfigyelhető a megfáradás, kedv- 
vesztés is.

— Mit látsz reménységesnek egyházunkban?
— Az a reménységes, hogy a kereszt alatt mindig áldás fakad: az 

izoláció keresztje alatt is megújulás született, amelynek hatása a saját 
egyházi határokon túl az egész keresztyénségre is árad. Az egyházi 
életet Magyarországén sokkal jobbnak látom evangélikus vonatkozásban, 
mint 1939-ben. A szükséges személyes és lelki kapcsolat iránt pedig 
— mely a kisebbségi és a nagyobb evangélikus egyházak között szövőd
het — mindenütt Kelet-Európábán az állami hatóságok megértést mu
tattak.

— Már csak egy kérdést. Milyen tanulságot viszel magaddal a kül
földi egyházak számára hazánkból?

— El fogom mondani hogy a magyar evangélikus egyház jelenlegi 
vezetőségének az állam és a nép felé való magatartása irányadó lehet 
másutt is. Ezenkívül az ébredés és a jó teológia összekapcsolódását látom 
egészen döntő jelentőségűnek, amely példamutató lehet mindenütt az 
evangélikus egyházakban.

*

Elbúcsúzunk. Jellegzetes mozdulattal nyúl pipájához. Csupa derű, 
frisseség, pedig a magyarországi napok tele vannak fárasztó program
mal. Kézszorításunkban benne lüktetett nemcsak a személyes baráti 
kapcsolat, az azonos egyházi látás, hanem az a találkozás is, amelyet 
képviseltünk — az alföldi szórványlelkész és az Evangélikus Világ- 
szövetség kelet-európai megbízottja. A kis magyar evangélikus egyház 
az evangélikus világ kézszorítását érzi mindkét látogatásban. Erő árad 
belőle, a hitnek és a szeretetnek ereje. Veöreös Imre

.

Ebben a számunkban több jubileumi megemlékezést hozunk. 
Vannak köztük olyanok, amelyekkel az elmúlt évekről tartozik 
egyházunk. Es vannak olyanok, amelyeknek most üt az emlékórája. 
A múlt nagy erő! Isten holtakon át is áldást akar fakasztani.
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A rózsahegyi zsinat — mai szemmel
JU B IL E U M I EM LÉK EZÉS

Két és fél évszázaddal ezelőtt, 1707. április 3-tól 10-ig volt a 
rózsahegyi zsinat. Forduljunk figyelmünkkel a zsinatnak azokra 
a jellegzetességeire, amelyek ma leginkább szembeötlőek.

A Z  IST EN T ISZT ELET  Ü G Y E

A rózsahegyi zsinat legfeltűnőbb jellegzetessége mindenesetre 
az, hogy bár a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kellős közepén 
ment végbe, mégis legfőbb gondja az istentisztelet ügye volt. Mai 
egyházi törvényeinkhez szokott „egyházjogi” gondolkodásunk szá
mára merőben furcsa dolog, hogy a zsinat végzései — mind számuk, 
mind terjedelmük szerint — a legbővebben a szertartásokra, a pré
dikációra, az úrvacsorára, az ünnepekre, a keresztelésre és a többi, 
idevágó ügyekre vonatkoznak. A zsinat kétségtelenül a szertartások 
egyformaságára is törekedett, de nem ez az érdek fűtötte, hanem az, 
hogy a gyülekezetekben jó rendje legyen az istentiszteletnek. Elha
tározta, hogy szerkesztessék és adassék ki agenda három nyelven.

A szertartásokról szóló végzéseket megelőzik és követik ugyan 
sajátosan egyházigazgatási rendelkezések is, de éppen ez a törvény
szerkezet mutatja legjobban, hogy a súlypont az istentisztelet ügyé
ben van. Ezt annál inkább kell méltatnunk, minthogy a rózsa
hegyi zsinat nemcsak lelkészekből állott, hanem szép számmal vet
tek azon részt nem-lelkészek, mégpedig olyanok, akiknek éppen 
akkoriban országos gondokban főtt a fejük.

Az istentisztelet ügyének ez az uralkodása semmiképpen sem 
volt valamilyen papi egyoldalúság, elefántcsonttoronyba vissza
húzódás eredménye. Hiszen a zsinat lefolyásának a története nagyon 
is világosan mutatja, milyen jól látták a zsinat tagjai az egyházi 
élet mindenféle gondját-baját. A  zsinat arra az eseményre épült, 
amely két évvel korábban, a szécsényi országgyűlésen ment végbe. 
1705-ben a Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választó szövet
kezett rendek olyan vallásügyi törvényt hoztak, amely sok templo
mot juttatott vissza az evangélikus, gyülekezetek használatába. Sok 
gyülekezetben újult meg az istentiszteleti élet. De nem volt elég 
képzett lelkész. Az akkortájt Erdélyben időző fejedelem így írt 
a rózsahegyi zsinatról: „ . . .  csak a disciplina ecclesiastica ( =  egyházi 
rendtartás) reformatiója volt oka gyülléseknek (=  gyűlésüknek), 
melyre tudom magam is, hogy régen intendáltanak (=  igyekeztek), 
mert a szécsényi accorda (=  egyezség) által sok templom jutván ke
zekhez (=  kezükhöz), szakácsbul mibül tettek papokat. . . ” A zsinat 
tagjai tehát nem egyszerűen valamiféle elméleti megfontolásból tet
ték a szertartások ügyét a zsinat munkájának a fő ügyévé, hanem az 
az érdek késztette őket erre, hogy a gyülekezetek valóban lelki hasz
nukra tudjanak élni a vallás szabadságával.
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„ D E P O L I T I Z Á L T "  Z S I N A T

Ezzel máris áttérhetünk a rózsahegyi zsinat másik feltűnő sajá
tosságára. Elválaszthatatlan a Rákóczi szabadságharcának történeté
től, és mégis akár depolitizált zsinatnak is mondhatnánk, ha egyál
talában helyénvaló és megtűrhető lenne ez a jelző egy egyházi tes
tület, intézmény, gyűlés jellemzésére. Mintha az lenne a rendjén- 
való, hogy az egyház politizáljon! És mintha ezért kellene adandó 
esetben azt mondani, hogy ez vagy az az egyház, egyházi életnyilvá- 
nulás depolitizált! A rózsahegyi zsinat feltűnés nélkül tehetett volna 
politikai nyilatkozatot, de a tárgyalásokról fennmaradt emlékek
ben, illetőleg ezek feldolgozásában még annak sincs nyoma, hogy 
bárki is ilyen politikai nyilatkozatot indítványozott volna. Még a 
zsinat tartásának a tényét sem akarta senki politikai tényezővé 
emelni olyan beállítással, hogy íme a zsinattartás lehetősége ékes 
bizonysága a szabadságharc által elért vallási szabadságnak. Nem
hogy a fejedelem kívánságára történt volna a zsinat összehívása, 
hanem ellenkezően, bár az ő engedélyével, de mégis az ő kedve 
ellenére történt. A teljesség kedvéért számbavehető ugyan, hogy a 
pietizmus megítélésével kapcsolatban hangzottak utalások „kül
politikai érdekekre, a svéd király és a porosz király magatartására 
a pietizmus tekintetében, azonban ezek az utalások közömbösítették 
egymást, és különben is elhárította magától a zsinat plénuma, hogy 
a pietizmusról határozatot hozzon. Legfeljebb az a tény mondható 
politikai vonatkozásúnak, hogy a zsinatra összegyülekezést földraj- 
zilag a kurucok uralma határozta meg. Nem voltak jelen a dunán- 
túli gyülekezetek képviselői, de nem volt jelen Okolicsányi Pál 
sem, aki a szabadságharc egész ideje alatt királypárti volt, a 'követ- 
kező években pedig legbuzgóbb és legbátrabb férfia egyházunknak. 
Oróla azért is meg kell emlékeznünk, mert a király oldalán állva, 
a király által összehívott országgyűlésen az evangélikus vallás sza
badságáért küzdve, egyfelől maga is érvénytelennek mondta a 
rózsahegyi zsinatot, másfelől azonban amikor érdemben beszélt 
róla, védte azt; megállapította, hogy oly szertartásoknak és külső 
cselekményeknek az elhagyásáról vagy megtartásáról határoztak 
azon, amelyeket Krisztus példája és az apostolok tanai szerint és 
ezek alapján az Ágostai Hitvallás szerint elhagyniok vagy megtar
tani ok lehetett. Politikai álláspontja tehát nem akadályozta meg 
abban, hogy azt, ami a zsinatot zsinattá: egyházi gyűléssé tette, vé
delmezze, sőt igazolja.

A  V I L Á G IA K  M A G A T A R T Á S A

Egyáltalában figyelemreméltó a rózsahegyi zsinat nem-lelkészi 
tagjainak a magatartása. Amíg a lelkészek vagy egyházi tisztségük, 
vagy valamely egyházi testülettől kapott kiküldetésük alapján vet
tek rajta részt, addig a nem-lelkészek vagy politikai hivataluk, vagy 
mint egyes vármegyék kiküldöttei jelentek meg, mint „az evangé-
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likus rendek” képviselői. Ennek ellenére sem fűtötte őket idegen 
érdek; egyedül az evangélikus egyház jó rendje mozgatta őket: az 
egyház legsajátosabb szolgálatának elevenítő rendezettsége. Persze 
ez akkor magától értetődő is volt, hiszen mind patrónusai voltak az 
egyháznak. Ez a rózsahegyi zsinat harmadik figyelem rem éltó sajá
tossága. Ok kezdeményezik a zsinatot, ők küldik szét a meghívókat, 
ők törekednek leginkább, hogy eredményes legyen a tanácskozás, 
ne hátráltassa ezt a furor theólogicus, ők emelik magasra a zsinat 
tekintélyét, mondván, hogy a vallás ügyében egyes személy, bármily 
hatalmas is, nem dönthet.

EL ÍTÉLTE-E A  P IE T IZ M U S T !

A rózsahegyi zsinat következő, negyedik sajátossága pedig a 
hitvallásbeli egység. Ezt igen erős próbára tette a pietizmus feletti 
vita. Krman Dániel püspök mindenáron azt akarta, hogy a zsinat 
határozatban ítélje el a pietizmust, annak minden fajtáját, és in
dítson eljárást a pietizmus követői ellen. Vajon a nem-lelkészek 
beavatkozása, fékezése nélkül mi lett volna az eredmény, meg nem 
mondható, de annyi bizonyos, hogy éppen ez a vita tette nyilván
valóvá: a zsinat minden résztvevője ragaszkodik az Ágostai Hitval
láshoz, sőt valamennyi evangélikus hitvallási irathoz. Az Ágostai 
Hitvallás ezúttal is kiállotta a próbát: az evangélikus egyház egy -  
ségesítőjének bizonyult, sőt a Formula Concordiaet is tudták vál
lalni a pietizmussal vádolt lelkészek.

Ezt a hitvallásbeli egységet annál inkább szükséges megállapí
tanunk, minthogy szinte közfelfogásnak nevezhető az a téves nézet, 
hogy a rózsahegyi zsinat külön cikkben kárhoztatta a pietizmust. 
Az óvatosabb történészek úgy beszélnek erről, amint azt Payr 
Sándor is tette: „ . . .  a pietizmust kárhoztató czikkelyt a rózsahegyi 
kánonoknak csak a végére, a hivatalos aláírások után lehetett be
csúsztatni” (Magyar pietisták a XVIII. században, 1898, 3. lap), de 
még ez az óvatos szó is magában foglalta a téves nézetet. Ez pedig 
onnan származik, hogy Szeberinyi Jánosnak 1848-ban megjelent, 
„evangélikus zsinati törvénytár”-nak nevezhető művében minden
féle kritikai megjegyzés nélkül van közölve a rózsahegyi zsinat 
végzései után egy „articulus separatus” . Ez a megtévesztő közlés 
viszont egy 1708-ban megjelent kiadvány egyik  variánsán alapszik. 
Kauder Vilmos Zsolnán kiadta a zsolnai, szepesváraljai és rózsa
hegyi kánonokat, és ennek a kiadványnak egyik  változatában az 
aláírásokat lezáró FINIS után közölve van a szóban levő külön 
cikk. Ez a körülmény még akkor is meggondolkoztató lenne, ha 
csak egyféle kiadványt ismernénk; kivált akkor, ha számba vesz- 
szük, hogy az eredeti jegyzőkönyv Budapesten levő példányában a 
külön cikk nem található, tehát az aláírások után sem csúsztatták 
be a kánonok végére. De a hitelesség megítéléséhez tovább segít 
bennünket annak a ténynek az ismerete, hogy a Kauder-féle kiad
vány másik variánsa nem tartalmazza a külön cikket. A budapesti
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könyvtárakban található tizenkét példány közül csak háromban 
van benne, kilencben nincs. Mindent összevetve, ez a külön cikk 
úgy tekintendő, mint az a határozati javaslat, amelyet Krman 
Dániel püspök a zsinat elé terjesztett, de amelyet aztán — így 
mondhatjuk — levettek a napirendről. A zsinati tanácskozás tör
ténetéből úgy látszik, hogy Krman Dániel végül is tudomásul vette 
a pietista lelkészek hűségét az evangélikus hitvallásokhoz, és ezzel 
voltaképpen magáévá tette azt a felfogást, hogy a pietizmus „magán
nézet” , nem az egyház hitvallásbeli tanítása helyébe kívánkozó új 
dogma. A rózsahegyi zsinatnak tehát sikerült kikerülnie azt a vesze
delmet, hogy szakadás álljon be az újjászerveződő egyházi testben.

Az egység megőrzése magán a zsinaton azt a célt szolgálta, hogy 
az egyház erői összefogva töltsék ki az újra kitágult kereteket a 
tisztán hirdetett evangéliommal, a jól rendezett lelkészi szolgálat
tal. A történelem kereke azonban úgy fordult, hogy a megőrzött 
egység más hivatást kapott, azt, hogy az új megpróbáltatások ide
jén a széthasadozásra, széj jelszórásra szánt evangélikusságban 
fenntartsa az összetartozás tudatát, fenntartsa akkorra, amikor 
megint összefoghat a maga ügyeinek közös intézésére. Még véget 
sem ért Rákóczi szabadságharca, a római katolikus egyház máris 
acsarkodóit. az evangélikus egyházra, és megsemmisítő csapást ter
vezett ellene. Kapóra jött neki, hogy a „lázadás” alatt az evangé
likusok zsinat nevezetű gyűlést merészeltek tartani, és ez eltiltotta 
a • temetéseken a kereszt elölvitelét. Sikerült is a római katolikus 
támadásnak elérnie, hogy országgyűlési törvény ítélte el, habár nem 
megnevezetten, a rózsahegyi zsinatot, megsemmisítette végzéseit, 
és útját állotta a további magasabb fokú szervezkedésnek.

így történt az, hogy éppen akkor nem érvényesülhettek a rózsa
hegyi zsinat sajátosságai, amikor azt természetesnek találnánk, ti. 
a következő évtizedekben. Nemzedékeknek kellett elmúlniok, amíg 
újra hivatkozni lehetett végzéseire. De éppen ez a közeli haszon 
nélkülisége a legjobb figyelmeztető arra, hogy kellő távlatban néz
zük és értékeljük.

Annak idején is Krman Dániel azzal becsülte meg a rózsahegyi 
zsinatot, hogy 1707. augusztus 29-én kelt körlevelében beleállította 
azoknak a zsinatoknak a sorába, amelyeket addig Európának ezen 
a területén tartottak. Igazi egyetemes keresztyén tudattal sorolta fel 
e zsinatokat, még az ókoriakat is. E körlevelének utolsó szavaival 
nyilvánvalóvá tette, hogy a rózsahegyi zsinat rendelkezéseinek a 
végrehajtását ő is felfelé és messze előre nézőén az örök üdvösség 
reménysége alatt tartotta fontosnak. Az ige szolgálatáért fohászko
dásához csatlakozóan erre kérte Istent: „ . . .  végre vezessen minket 
mindnyájunkat, az Ö híveit, a mennyei ökumenikus zsinatba” . A 
legfontosabb összefüggés meglátása és az egyetlen szükségesért kö
nyörgés ne hiányozzék a mi jubileumi emlékezésünkből se!

Dr. Sólyom Jenő
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Emlékezés Gáncs Aladárra
1891 január 12-én született. Édesapja székesfehérvári evangélikus 

lelkész. A pozsonyi teológiai akadémián tanul. 1915 október 23-án szen
telik lelkésszé a budavári templomban. Rövid komáromi, majd székes- 
fehérvári segédlelkészi működés után. 1916 szeptember 3-án lép édesapja, 
örökébe. 1925-től 1929-ig a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület titkára 
és lelkésze. 1930 január elejével vallástanári állást vállal a fővárosnál. 
Szívbajával éveken át betegeskedik, de nem pihen. 1935 december 11-én 
hal meg 44 éves korában.

Hogy ki volt Gáncs Aladár, azt a mai nemzedék Scholz László 
1939-ben megjelent kötetéből ismerheti meg: „Serkenj föl, aki aluszol” . 
De egy mondatban is megmondhatjuk: egyházunk megújulásának pró
fétája volt. Látnoka is, úttörője is. Körülötte alakult ki a Baráti Moz
galom, amelynek 1931 szeptember 30-án megszerkesztett alapító iratában 
már mindaz a feladat előkerül, amely az utána következő években, 
évtizedekben megpezsdítette egyházunk életét.

Filozófusnak indult és teológus lett belőle. Egyesületi keresztyénség 
vette körül és az egyházi ébredés munkálójává nőtt. Stílusművészként 
kezdte és egyike lett a legegyszerűbb igehirdetőknek. Ö volt Barth Károly 
teológiájának első hazai evangélikus megszólaltatója s ugyanakkor 
tipikusan ébredési ember.

Halála 20. évfordulóján csendes emlékezésképpen hangzott el az 
alábbi előadás a szerző gyülekezetében: budapesti zuglói szeretetvendég- 
ségen, egy héttel előtte pedig a szerkesztő gyülekezetében: kecskeméti 
ádventi esten. Az előadás nem annyira egyházépítő mivoltában, hanem 
inkább lelkipásztori személyisége szerint festette meg Gáncs Aladár 
képét a gyülekezeti hívek előtt. Ez azonban nem von le semmit előttünk, 
lelkipásztorok előtt sem a kép teljességéből. Sőt életének, szolgálatának 
szívét mutatja meg. Bennünket is azon a ponton ragad meg, ahol leg
inkább rászorulunk önvizsgálatra és megújulásra.

Egy kissé megkésve, de szívből fakadó szeretettel bocsátjuk hát 
útjára a róla szóló jubileumi megemlékezést. Volt szolgatársai örömmel 
fognak ráismerni. Akik pedig már nem ismerhették, valamit ágy meg
ismerhetnek belőle — a szolgálatban előttünk járt, a halálban előre 
ment kortársunkból. (S z e r k .)

R itka, sőt szokatlan dolog az egyházban, hogy valakiről halála 
húsz éves fordulóján előadást tartunk. Kiváltképpen, ha nem 

volt hivatalos vezérember, kit már hivatalánál fogva is a tekintély 
fénye övez. Az egyház történetében húsz esztendő is lehet ugyan 
jelentős időszak, de azért nem nagy idő. Több kell ahhoz, hogy 
valakinek az egyháztörténeti nagysága maradandónak bizonyuljon. 
Ezért nagyon helyes gyakorlat az egyházban az. hogy saját nemze- 
dékünkbelieket nem igen szoktunk emlékezésünk fényszórója elé 
állítani a gyülekezetben. De vannak kivételek s ezek közé tartozik 
Gáncs Aladár emléke is.

Nem egyháztörténeti szerepe noszogat arra, hogy személyével 
foglalkozzunk. Nyugodtan várhatunk etekintetben: döntsön nagy
ságáról a jövendő. Maga a személye eleven még közöttünk. Anv- 
nyira eleven, hogy két évtized homoktakarója sem boríthatta be. 
Pedig, valljuk meg, erről az oldalról nézve nagy idő húsz esztendő.

30



Legtöbbször egy-két év is elegendő ahhoz, hogy valakinek a szel
lemi befolyása teljesen megszűnjön az élve maradottakra. Gáncs 
Aladár nem egykönnyen feledhető azok számára, akik ismerték, 
márpedig sokan ismerték, mert mozgó-léptű és beszélgető ember 
volt, ki szóba ereszkedett az emberekkel és őt is keresték evégből

Gáncs Aladár 18S1—1935.

az emberek. A vele töltött percek pedig nyomot hagytak csaknem 
mindenkin. Nyomot hagytak rajtunk, kik őt ezideig túléltük s 
bensőleg kényszerítve érezzük magunkat arra, hogy eleven emléké
ből valamit a következő nemzedéknek is átadjunk.

Én is ezek közé tartozom. Amit róla mondandó vagyok, sze
mélyes vallomás is. Kezdem azon, milyen hatással volt rám halálá
nak híre. Húsz éve, 1935 december il-én  vette őt magához az ő 
Ura. Én mint fiatal ösztöndíjas külföldön tartózkodtam, ott ért
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halálának híre. Naplómba akkor a következő sorokat róttam, egy 
betűt sem másítok: „Most értesültem Gáncs Aladár haláláról. Igen 
megrendített. Messze távol megsirattam hulló könnyeimmel. Most 
látom csak, milyen kevesen vannak olyanok, kiket lélekben úgy 
szerettem, mint őt. A szíve ölte meg, az a szív, amit teljesen szét
osztogatott köztünk s ezzel tulajdonképpen az Istennek adta oda. 
Fiatalon halt meg. Mindössze 44 éves volt, telve álmokkal, tervek
kel, munkavállalással — kedvvel és — végzéssel! Apró gyerme
keket hagy itt és fiatal feleséget. Borzalmas az emberi szív szá
mára. De az én hitem nem rendül meg. Ez az ember elvégezte azt, 
amit az Isten rábízott. S mivel sokat bízott rá, ezért volt néki min
den mindig oly nagyon sürgős! Utoljára, emlékszem, a Deák-téri 
falépcsőkön találkoztunk, elutazásom előtt néhány nappal (1935 
október vége felé). Kilépek az ajtón. Ö vánszorog fel lassan-lassan. 
Mi az — kérdem — ilyen lassan? Mosolygó bólintás volt a felelet. 
Én úgy képzelem el, hogy ezzel a mosollyal aludt is el örökre.” 
Így írtam akkor, zavartalanul őszintén, nem gondolva arra, hogy 
valaha mások előtt is idézem soraimat.

Hazatértem után egy esztendőre megbízást kaptam arra, hogy 
írásbeli hagyatékát rendezzem. Húsz hónapi munka után megjelent 
a posthumus munka „Serkenj fel, aki aluszol” címen. Ez a munka 
és ez az emlékkönyv még inkább összeforrasztott engem lélekben 
Gáncs Aladárral.

Ezenfelül, mint zuglói lelkipásztor is hálával gondolhatok rá. 
Hiszen egyik legkedvesebb igehirdetői helye a Gyarmat utcai ká
polna volt. Utolsó prédikációját is itt mondotta el tíz nappal halála 
előtt. 1935. december 1-én, Advent első vasárnapján.

Ádventre esnek földi életének utolsó napjai. Minden erőltetés 
nélkül úgy beszélhetek róla, mint egy ádventi leiekről. Mert az volt 
ő, igazán az. Hadd bizonyítsam állításomat három gondolatsorban. 
Mindhárom egy-egy gyertyafény, mely egy pillanatra megvilágítja 
az ő korán elfogyott gyertyaéletét.

dventi lélek volt Gáncs Aladár először is azért, mert alászálló 
ember volt. Akárcsak a Keresztelő, ádvent prófétája. Jézusra 

mutatva szólt: Néki növekednie kell, nékem alább szállanom.
Gáncs Aladár végtelen komolyan vette Jézus Krisztus dicsősé

gének növekedését és a maga alászállását. Semmi sem volt rá jel
lemzőbb, mint az alázatosság. Külsőleg is kifejezésre jutott ez 
lényében, de még inkább így kellett lennie bensejében. Égy 1928- 
ból való levelében, a farizeus és publikánus példázatához kapcso
lódva óv a látszat-alázatosságtól, óv attól, hogy farizeuskodjuk az 
alázatot, hátul üljünk le a templomban, szemünket lesüssük, de 
belsőleg magunkat meg ne alázzuk. Holott a legfontosabb az, hogy 
az ember magát belsőleg megalázza. „Az alázatosságot csak az alá
zatosság pótolja. Minden más csak látszat. Mi az alázatosság? Állás- 
foglalás önmagunkkal szemben. Az énünk félretétele. Nemcsak 
egyes gondolataink, vágyaink, de az énünk félretétele! S ez a legne-
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h ezeb b . Mikép jön létre ily alázatosság? Megaláztatás árán. Gáncs 
Aladár felfogta és elfogadta a megaláztatások vesszejét, Isten kezé
b ő l vette azokat, így lett belőle alászálló ember.

Ebbe a gondolatsorba tartozik annak a meglátása: mily végte
len komolyan vette az emberi bűnt. Jó korán már a bűn problémá
jával viaskodott. S mindvégig alázatra bírta a bűn valóságának 
ismerete magában, másokban egyaránt. A kegyelem is, a Jézus 
Krisztus keresztfán szerzett váltsága is azért magasodott föl előtte 
minden csúcson felül, mert a bűnt törte meg, a bűntől szabadított 
meg. A bűnt egyetemes, közösséget átfogó hatalmával szemléli. 
Azt írja: „Mások bűnei az én bűneim. Ez az egyetlen és jogos 
álláspont a mások bűneivel való foglalkozáshoz” . Lehetetlen má
sokkal közösségre lépnem, anélkül, hogy a bűneiket is ne vállal
nám, hordoznám. Persze ennek a magatartásnak ismét csak fel
tétele az, hogy a saját bűneinkkel is vállaljunk közösséget. Vagyis 
ne szép fényképfelvételeket készítsünk jobbik énünkről, az ó-em
berünket pedig magunktól idegennek számítsuk. „Azért nem tudunk 
másokat bűneikkel együtt befogadni, mert magunk sem jártuk meg 
a megaláztatásnak azt az útját, amellyel Isten bűnösségünk tudatát 
kitörölhetetlen mélyen szívünkbe égeti” . „Mihelyt tudom, hogy az 
én lényemhez és a másik lényegéhez is hozzátartozik a bűnösség, 
nem térhetek ki az elől, hogy szeretetem az ő bűnével is számoljon” .

Ezért értette meg azt a teológiai megújulást is, mely a bűn és 
kegyelem teológiájához tért vissza. Örült annak, ha a fiatalok ezzel 
a teológiával, „a megalázottal” foglalkoztak. Sőt úgy látta, hogy 
a teológia jobban elfogadta az Isten megalázását, mint az egyház 
vagy az egyházon belül munkálkodó közösségek.

Ö maga mindenestül alázatos igyekezett lenni. Kevés ember 
tudott oly alázatosan kérni, mint ő kért. Egyik tanítványa mon
dotta: alig tudták kivárni, mire elmondta nekik a kérését. Soha
sem parancsolt, rendelkezett, csak kért. De kérni ellenállhatatlanul 
tudott. S néha visszaéltek az alázatosságával, ez sem változtatta 
meg alázatos magatartását, továbbra is alázatos maradt. 

íme, az alászálló ember.
De ádventi lélek volt Gáncs Aladár azért is, mert gyűjtögető 
     ember volt. Mint ahogyan a próféták s a Keresztelő gyűj

tögette a messiási gyülekezetei, azokat, akik a beteljesedést várták, 
úgy gyűjtögete ő is a bűn álmából fölébredt híveket azzal a vára
kozással, hogy egyszer csak maga az egyház forrótűzű ébredésen 
megy át!

Fáradhatatlanul gyűjtögetett. Hány konferenciát szervezett 
meg szerte az országban! „Az ország papja volt” mondotta róla az 
igehirdető temetési beszédében. Egy kicsit valóban az volt. Ma azt 
mondanánk: Ökuménikus egyéniség volt. Nagy távlatú ember. 
Mindenfelől összehozott, nem pedig szétszórt. Isten országát látta 
célul maga előtt a maga széles skálájában. Semmi egyéb nem érde
kelte, földi eredmények, előbbrejutás sem, csak az Isten országa,
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de az a maga teljességében. Egy lélek se maradjon ki belőle! Min
denki ott legyen, aki beletartozik! Fáradhatatlanul gyűjtögette az 
embereket — nem maga köré, hanem az egyházba és még inkább 
gyűjtögette őket az Istennek.

Posthumus munkájában úgy vélem eléggé kimutattam, hogy 
mennyire az egyház ébredése volt életének főcélja. Csak átmeneti 
volt nála az, hogy bizonyos kisebb közösségek foglalták le őt. Nyíl
tan vallja, hogy az egyesületi tengelyről az egyházi tengelyre kell 
áttérnünk. Vissza az egyházhoz! De az egyházat egész átfogó érte
lemben vallja egyháznak. A szükkeblűség nem az ő lényéhez illő 
tulajdonság.

Itt említem meg munkálkodásának sokoldalúságát is, mert ez 
is a gyűjtögető természetével függ össze. Bel- és külmisszió, kórház
látogatás, rabok lelkigondozása, iratterjesztés, evangélizálás, cikke- 
zés, levelezés, gyermekekkel való foglalkozás, imaórák tartása —  
mind belefért programjába és mindben tevőlegesen vett részt.

Elaprózta magát? Nem. Gyűjtögette az ádventi gyülekezetét!
V égül, de nem utolsó sorban, ádventi lélek volt Gáncs Aladár 

azért, mert egyengető ember volt. Ismét csak Keresztelő 
János jut eszembe, kinek az volt küldetése, hogy egyengesse az 
ösvényt a bevonuló Messiás előtt. Gáncs Aladár is nemcsak gyűj
tögetett, de egymáshoz közel hozott embereket. Kiegyenlíthetet- 
lennek látszó ellentéteket tudott elsimítani. Magam is emlékszem: 
vonaton hogyan tudta a fiatalabbak és az idősebbek generációs 
problémáját csöndesíteni. Vagy példánakokáért élénken liberális és 
mélyen pietista lelkésztársait hogyan tudta megnyerni mind a 
maga, mind egymás számára.

Ez csak úgy volt lehetséges, hogy nagy szeretet volt benne az 
emberek iránt, személyválogatást nem ismerő szeretet. Telve volt 
megértéssel mindenki iránt és imádkozott név szerint azokért, 
akikkel dolga volt. Kitűnő emberismerő volt és jó  pásztor. Egy
két percet is fel tudott használni áldásosán valakivel való találko
záskor. Néha hirtelen jövő, meglepő formában történt ez. Egy 
szemtanú írásából olvastam, hogy egy konferenciai úrvacsoraosztás 
után az istentiszteleti helyről kijövet Gáncs Aladár a kerti mun
kában tevékenykedő testvért megcsókolta, mondván: „Ezt a forró 
csókot onnét hoztam ..

Csudálatosan tudta megközelíteni a lelkeket. Elébük ment sze- 
retetével, készségével, ajándékozásával. Hadd mondjak el egy ese
tet, mely velem történt.

Mikor elvégeztem a teológiát, 1933. júniusában, nem kaptam 
mindjárt segédlelkészi beosztást. Többen voltunk így akkor. Püs
pökünk fel sem avatott bennünket. Ősszel sem változott a helyzet, 
sokan voltunk, a hely pedig kevés. Közben egy másik kerületben 
szükség lett volna egy lábbadozó lelkész kisegítésére s oda hívtak 
ideiglenes munkára. Gáncs Aladár, kinek lakásán már többször 
megfordultam, helyeselte a menetelemet, talán közvetített is ebben
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az ügyben (már nem tudom); elég az hozzá, hogy még mielőtt 
nekem egyáltalában eszembe is jutott volna, megkérdezte: „Van-e 
Luther kabátja?” „Az nincsen még” — feleltem. Odament a szek
rényhez, kivette a régebbi Luther-köpenyét — melyet már édesapja 
is viselt __, szabadkozott, hogy már kopott jószág, de azért fogad
jam el kölcsön s használjam, míg szükségem lesz rá. Napokig ha
tása alatt voltam ennek a cselekedetnek. Kicsoda voltam én neki, 
hogy ilyen szeretetet tanúsított irántam? Csak néhány hétig visel
tem a kabátot, de a hálát érte mind a mai napig szívemben hor
dozom.

Különösen is jól tudta egyengetni a Krisztus felé vivő utat 
az erőtlenek előtt. Azok előtt, akiket „visszaeső lelkeknek” neve
zett, kik már megindultak a keresztyén élet útján, de visszaestek 
hit tekintetében. Azt mondja, ezeket is hordozni, talpraállítani és 
újra Krisztushoz vinni kell. „Nem jó mozdony az a keresztyén élet
ben, amellyel csak szépen kivilágított Pullman-kocsikat, személy- 
vonatokat lehet huzatni, s ha ilyen nincs, egyszerű ütött-kopott 
teherkocsikat nem hajlandó vinni” . Az ő vonatán sok volt a teher
kocsi és sokan szálltak fel abba!

Senkiről le nem mondott. Azt vallotta, hogy szeretni kell az 
embereket s ha csalódtunk bennük, újra csak szeretni kell őket 
s a bűneiket akkor is hordozni, ha egy cseppet sem javulnak meg 
egész az utolsó pillanatukig! Ezért levelezett rengeteget. A „Serkenj 
fel, aki aluszol” c. könyvnek ezt a levelező részét, különösképp is 
érdemes olvasgatni. Vékonyka hosszúszálú betűivel hány lelket 
nyert meg újra meg újra az ő Urának!

Nagy útegyengető volt.
*

Egy ádventi lélek, Gáncs Aladár szólalt meg most. Húsz esz- 
tendeje, hogy meghalt. Még csak húsz esztendeje s máris 

példaképpen beszélhetünk róla. Éppen ez a nagyszerű benne. 
Valaki, aki köztünk élt, velünk azonos körülmények között s akiről 
Krisztus ábrázatának fénye verődött vissza. Nem lehetetlen elvál
toznunk nekünk sem a Krisztus ábrázatára, nem megvalósíthatatlan 
keresztyénnek lenni, egész emberségünkben átformálhat bennünket 
az evangélium! Ez a fő tanulsága a generációnkbéli halott testvé
rünkre való emlékezésünknek.

Ádventi lelkek kerestetnek — alászállók, gyűjtögetők, egyen- 
getők.

Nem imádkoznál te is ilyenekért? Nem imádkoznál azért, hogy 
te is ilyen légy? Gáncs Aladár utolsó szava, hangosan ismételt 
utolsó szava ez volt: „Több imádságot! Több imádságot!” Bizonyára 
nem tévedünk, ha úgy tartjuk, hogy ezt az imádságot kérte meg
sokszorozni a körülötte állóktól és a Krisztus gyermekeitől.

Scholz László
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„ Krisztus megszabadít és egyesít”
-  Az E v a n g é lik u s  V ilá g sz ö v e lsé g  n a g y g y ű lé s e  

1057 n y a rá n  lí l in n e a p o lis b a n  -

Az Evangélikus Világszövetség ebben az évben, augusztus 15-től 
25-ig tartja harmadik nagygyűlését Minneapolisban. A világgyűlés 
központi témájával már két esztendeje foglalkoznak a tagegyhá
zakban. Világméretű teológiai munkába kapcsolódunk tehát bele, 
amikor ezt a témát széles körben, alaposan megvitatni kívánjuk. 
Sürgetően szükség van erre azért is, mert Minneapolisban magyar- 
országi evangélikus egyházunknak, kiküldöttein keresztül, szintén 
állást kell foglalnia a főtémával összefüggő, fontos elvi és gyakor
lati kérdésekben.

A világgyűlés előkészületei és munkaterve
Az eddigi szokás szerint ezt a nagygyűlést is hosszú és alapos 

előkészület előzte meg. A Világszövetség már 1955. elején széjjel- 
küldte meghívó levelét a világ evangélikus egyházaihoz. ..Kérjük 
tagegyházainkat, hogy minden lehetséges módon, működjenek együtt 
velünk az 1957-es esztendő ez eseményének előkészítésében. . . 
Nemcsak a teológus-szakemberek segítségét kérjük. Szükségesnek 
tartjuk, hogy lelkész- és laikus-csoportok is tanulmányi munkát 
végezzenek. Ez bizonyosan elősegítené Isten igéjének közös meg
értését.” (A Végrehajtó Bizottság 1955. febr. 18-i leveléből).

Dr. Lund-Quist főtitkár szóbeli közlése szerint ez a közös tanul
mányi munka — amint ez a tagegyházak nagyobbik részének a 
múlt év nyarán és őszén elküldött hozzászólásaiból kitűnt — a leg
nagyobb méretű volt az EVSz eddigi történetében. A másfél eszten
dős közös stúdium eredményeképpen jelent meg ez év elején a 
végleges előkészítő tanulmányi irat. A még hátralevő néhány hó
napban a tagegyházak elsősorban erre a tanulmányi iratra támasz
kodva folytatják tovább stúdiumukat: felelniük kell a benne föl
vetett kérdésekre és állást kell foglalni ok az irat tételeivel kapcso
latban. Ez év tavaszára tervbe vették ezenkívül néhány előkészítő 
nemzetközi teológiai konferencia rendezését is. Ilyet tartanak má
jus végén Ausztriában.

A harmadik nagygyűlés tehát valóban gondos előkészítés után 
ül majd össze ez év nyarán. Színhelye az északamerikai evangé- 
likusság nagy központja, az ikervárosával, St. Paullal együtt több 
mint egy millió lakosú Minneapolis. Magában Minneapolisban 150 
evangélikus gyülekezet él, 113 ezer gyülekezeti taggal és 123 temp
lommal. Az ikerváros három északamerikai evangélikus egyház 
székhelye és területén három teológiai főiskola működik. A nagy
gyűlést egy 12 000 személyt befogadó gyűlésteremben tartják meg. 
Előtte két héttel az EVSz szakosztályai tartanak konferenciákat. 
A nagygyűlés 275 delegátusa és 500 „hivatalos látogatója” naponta
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előadást hall a főtéma egy-egy részletéről, majd 35 főnyi csopor
tokra oszolva vitatja meg a részlettémát. A csoportok vitavezetői 
minden este rövid tételekben összegezik az eredményt. A nagy
gyűlés második felében ezeket a tételeket a plenáris ülések elé ter
jesztik. A főtéma részleteiről a plénum előtt Nygren, Schlink, 
Kishi (Japán), Giertz Bo, Carlsson és Krummacher tartanak refe
rátumot.

Ennek a világgyűlésnek különleges jelentőséget ad a mi kis 
egyházunk számára, hogy azon a legelső szót D. Ordass Lajos püs
pök mondja majd ki: a világ evangélikussága általános tiszteletének 
és szeretetének jeleként az Evangélikus Világszövetség őt kérte fel 
a megnyitó istentisztelet szolgálatára. A napi munka közös isten- 
tisztelettel kezdődik és végződik. Minden reggel külön úrvacsorái 
istentiszteletek is lesznek, ezek közül egy-egy alkalommal német, 
svéd és magyar nyelven is. Délelőttönként beszámolók hangzanak 
majd el az EVSz egyes munkaágainak az elmúlt években végzett 
munkájáról. Esténként pedig nagyszabású nyilvános gyűléseket 
tartanak. Ezeken többek közt Berggrav, Manikam, Dibelius és Lilje 
püspökök szolgálnak.

A világgyűlés előkészületeibe magyarországi egyházunk három
féle módon kapcsolódik bele. Megalakult a magyar tanulmányi 
bizottság D. Ordass Lajos püspök vezetésével, és öt csoportban, 
csoportonként 6—7 taggal más-más nézőpontból foglalkozik a fő
témával. Az egyházmegyei lelkészt munkaközösségeknek ebben az 
esztendőben a minneapolisi téma lesz a fő tanulmányi anyaguk. 
Ehhez a stúdiumhoz természetesen útmutatást, segítséget is kell 
kapniok. Ez az írás is ilyen, első segítségnyújtás kíván lenni. Végül, 
ez év júniusra országos teológiai konferencia van tervbe véve. 
melyet az Országos Lelkészi Munkaközösség rendezne meg. Ennek 
kell maid alaposan végiggondolnia és megvitatnia a végleges ma
gyar állásfoglalást a főtémával kapcsolatban.

A világgyűlés központi témája
1. „Krisztus megszabadít és egyesít!” (Christus befreit und eint.

Christ frees and unites) — így hangzik a világgyűlés köz
ponti témájának végleges megfogalmazása Érdekes és tanulságos 
tudnunk, hogyan jutott az EVSz arra az elhatározásra, hogy ezt az 
összetett témát tűzte ki a nagygyűlés elé. A Teológiai Bizottsághoz 
küldött téma-javaslatok annak idején két csomópont körül forog
tak: a keresztyén szabadság és az egyház egysége körül. Lilje püs
pök arra mutatott rá, hogy a keresztyén szabadság kérdésében 
a lutheri megigazulástan kiindulópontja található meg, és Rómától 
való különbözésünk is itt mutatkozik a legvilágosabban. Egy másik 
német teológus viszont arra figyelmeztetett, hogy az ökuménikus 
mozgalom korszakában életbevágóan szükséges a leggondosabban 
tisztáznunk egyházunk viszonyát a keresztyénség többi ágaihoz, 
tehát az egyház egységének a kérdését. A Teológiai Bizottságban
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végül is az a látás alakult ki, hogy ez a két kérdés nagyon szorosan 
összetartozik. A szabadság.és egység általában keresztezik egymás 
útját: vagy szabadok vagyunk minden megkötöttségtől, de az egy
ség rovására; vagy egységben vagyunk, de ennek a kedvéért sokféle 
megkötöttséget kell magunkra vállalnunk. A  Jézus Krisztusban 
nyert szabadság és egység azonban nem ilyen kétféle, egymásnak 
feszülő dolog, hanem egy ugyanannak az eseménynek — Jézus 
Krisztus megváltásának — csupán két különböző oldala, két eltérő 
nézőpontja. Krisztus megváltása „eleutheria” : szabadulás bűn, ha
lál és ördög hatalmából. És a Krisztus megváltása „koinonia” : 
egyesít Krisztussal és Őbenne egymással. A kettőt tehát a legszoro
sabb egységben kell látnunk! Így született meg a harmadik nagy
gyűlés témája.

Az EVSz említett meghívó levele erről így tájékoztat: „A nagy
gyűlés témájául az egység ée szabadság gondolatát vettük számí
tásba. Hisszük, hogy ez a téma —• a „keresztyén ember szabadsága” 
és Krisztus egyházának igazi egysége — centrális módon megfelel 
mind az eredeti újszövetségi üzenetnek, mind pedig a mai világ- 
evangélikusság helyzetének és feladatainak . . . Az előkészület első
sorban annak a komoly végiggondolásából álljon: mi a Szentírás és 
hitvallási irataink mondanivalója erről a témáról. . .  Azután pedig 
a gyakorlati egyházi élet különböző oldalait kell ennek a főtémá
nak a megvilágításába állítani! Az egyházi élet minden területe — 
így például az istentisztelet, az igehirdetés, a tanítás, a diakónia, a 
misszió, a mindennapi élet — megítélő és megújító megvilágítást 
kaphat, kell, hogy kapjon a Krisztusban adott szabadság és egység 
felől.”

2. A Krisztusban nyert szabadságra és egységre vonatkozó bib-
 liai üzenetet elsősorban a Galáciai és Efézusi levelekben 

ismerhetjük meg. Főként tehát ezt a két levelet kell tanulmányoz
nunk. Alapvető igehelyek a főtémához: Rm. 6, 18., I. Kor. 12, 13., 
II. Kor. 5, 17., Gál. 3, 28., Ef. 1, 10. A bibliai stúdium egyrészt 
világosá teszi, hogy Krisztus nem individuumokat szabadít meg, 
hanem szabadításával új közösséget teremt, az „ekklesia” közössé
gébe állít bele, mégpedig alapvetően a keresztség által. Másrészt 
azt is nyilvánvalóvá teszi ez a stúdium, hogy Krisztus szabadítása 
mégsem csupán „eklesiologiai” esemény, hanem „új teremtés” : 
tehát az egész emberiségre irányul, sőt kozmikus jelentősége van.

Luther és a hitvallások a megigazulás kegyelmi tényét állítot
ták a keresztyén hit centrumába. A megigazulás kegyelmi üzenete 
azonban — amint ezt a reformátor „A  keresztyén ember szabad
ságáról” c. irata tanúsítja — a keresztyén szabadság üzenete. „Úgy 
találtuk, hogy azt az örömhírt, amelyet Isten a Krisztusban kül
dött, a bűntől és törvénytől való megszabadulásnak nevezhetjük. 
Ezért (a teológusok) nyomatékosan rámutattak arra, hogy a szabad
ság fogalma a megigazulástant centrális bibliai kiindulópontból 
érteti meg velünk” . (Dr. Vajta Vilmos cikke a Lutherhjalpen 1956.
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jún számában). Döntően fontos hitvallásainknak az a kijelentése 
is hogy az egyház egysége az igehirdetés és szentség-kiszolgáltatás 

'gégében, tehát az istentiszteleti közösségben, jut kifejezésre 
(vö Ág. Hitv. VII.).

A gondos bibliai és hitvallás-stúdium felől érkezünk el azokhoz 
a gyakorlati kérdésekhez, amelyek a főtéma szoros kapcsolatát 
je lz ik  a való élettel. Ezek a gyakorlati problémák pedig nagyjából 
három, egyre táguló kört alkotnak.

Az első, legszűkebb kör: Krisztusban nyert szabadságunk és egy
ségünk problémái a gyülekezet és egyházunk belső viszonylatában. 
Itt ismét több csomópont adódik. Kérdés lehet szabadságunk és 
egységünk az igéhez és szentségekhez való viszonyban (a Szentírás 
igazi tekintélye és a törvényeskedő betűszolgálat különbsége, a 
szentségek egyesítő és szabadító szerepe stb.). Fontos téma szabad
ságunk és egységünk a hitvallásokkal és az egyház tanításával 
kapcsolatban (a „színek” és a szektás irányzatok, „rómaizálás” kér
dése, a tanszabadság és tanfegyelem helyes határvonala stb.). Min
dig felvetődik a szabadság és egység kérdése a gyülekezeti, egyházi 
élet más síkjaiban is. Az élő Krisztus megszabadít bennünket min-, 
den hamis törvényeskedéstől, mely a hit felséges szabadságát terhes 
morálkódexszé tenné. Megőriz a tradíció és külső formák merev
ségétől, nyűgeitől is. De éberré tesz a liberalisztikus, rendetlen és 
fegyelmezetlen szabadosság kísértései iránt is!

A kérdések második köre: Krisztusban nyert szabadságunk és 
egységünk problémái a többi egyházhoz, a világkeresztyénség egé
széhez való viszonyban. Tehát a határozott és megalapozott evan
gélikus állásfoglalás kérdése az ökuménikus mozgalom mai szaka
szában. Kiindulópontunk nem lehet más, mint már meglevő, de 
rejtett egységünk minden hívővel, a Jézus Krisztusban. Azaz: hitünk 
az egy, szent, egyetemes és apostoli anyaszentegyház szemünk elől 
elrejtett realitásában. Innen elindulva kell megkérdeznünk: miben 
szükséges egységre jutnunk, hogy szemmel láthatóan is megvaló
suljon az anyaszentegyház egysége a keresztyének között (Jn. 17, 
resztyén egységről, az egyház megvalósuló egységéről nem beszél- 
21.!)? Mik azok a legszükségesebb feltételek, amelyek nélkül ke
resztyén egységről, az egyház megvalósuló egységéről nem beszél
hetünk? S ami ezzel szorosan összefügg: mi az, amiben a lényeges 
egység mellett érvényesülhet a keresztyén szabadság? Tehát mi 
„adiaphoron” (közömbös dolog), az egyház egysége szempontjából? 
Ilyenek-e például lényeges tanításbeli különbségek (az intercom- 
munio kérdése)?

A harmadik, legszélesebb kör: Krisztusban nyert szabadságunk 
és egységünk problémái a világhoz való viszonyunkban. Hogyan 
viszonyúk a Krisztusban nyert szabadság és egység a földi érte
lemben vett szabadság- és egységtörekvésekhez? Mi a helyes ke
resztyén magatartás a világot feszítő szabadság- és egységkeresés 
különféle formái közt, a nemzetközi, nemzeti, gazdasági és kul
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turális élet síkjában? Krisztus sohasem önmagunknak, valamilyen 
keresztyén és egyházi önelégültségre szabadít meg, hanem szolgá
latra a felebarát és a világ iránt. Az egyház „új teremtés” , a terem- 
tettség gyógyulása. Krisztus megváltása tehát nem valamilyen „egy
házi térségbe” való átmentés a világból, hanem küldetés a világba: 
a hivatásba, a családba, a felebaráti közösségekbe. Ilyen kérdése
ket kell felvetnünk: Hogyan szabadulhatnak meg a mai egyházak 
az önelégültség, a magukba zárkózás, a liturgizmus kísértéseitől? 
Másrészt a téves irányú, egyoldalúan csak földi, evilági távlatokat 
látó aktivizmus veszedelmétől? Hogyan végezheti ma jól az egyház 
legfontosabb feladatát, az evangélium hirdetését a szekularizált mo
dern embernek? Mit kell értenünk az evangélium-hirdetés szabad
ságán? Mi az egyház, a gyülekezet és a keresztyén ember Isten igé
jének megfelelő szolgálata itt a világban, a keresztyén szeretet kö
telezése felől nézve?

Bizonyos, hogy ezek a kérdések nem kerülnek mind megvita
tásra a világgyűlésen. De feltétlenül hasznos lesz, ha minél többet 
megvizsgálunk belőlük a minneapolisi téma nézőpontjából! Csak 
két dologra kell közben jól vigyáznunk! Sem a biztos teológiai alap
nak nem szabad munkánkból hiányoznia, se ne maradjunk vala
milyen elvont teológiai síkban, távol az élet realitásaitól!

3. A főtéma részekre bontása ezek után szinte magától adódik.
Az EVSz Tanulmányi Osztálya a minneapolisi témát a kö

vetkező öt altémára osztotta: Mi az a szabadság, amely Krisztusban 
a mienk? — A szabadság az egyház reformálására. — Keresztyén 
szabadságunk és az egyház egysége. — Az egyház szabadsága a 
világra irányuló szolgálatában. — Az egyház szabadsága evan
gélium-hirdető szolgálatában. — Ez az öt altéma egyúttal a végleges 
tanulmányi irat fejezeteinek és a nagygyűlésen elhangzó referá
tumoknak a címe is.

A magyar tanulmányi bizottság munkacsoportjai — egyrészt 
az alapos bibliai stúdiumnak, másfelől Luther és hitvallási irataink 
stúdiumának fontosságát külön kiemelve — mindezek alapján 
feladatukat a következő munkamegosztással végzik: 1. csoport: 
Bibliai stúdium: Krisztus megszabadít és egyesít — e kettő jelen
tése és összefüggése az Üjszövetségben. 2. csoport: Luther és a hit
vallások stúdiuma: Mit mond Luther és mit tanítanak hitvallásaink 
a keresztyén szabadságról és az egyház egységéről? 3. csoport: Alap
vető teológiai kérdések: Szabadság és egység földi értelemben — 
szabadság és egység a Krisztusban. 4. csoport: Szabadság és egység 
az egyházban. 5. csoport: Szabadságunk és egységünk Krisztusban 
— szolgálatunk a világban.

Mindezek a felbontási módok természetesen csak azt a legszük
ségesebb vázat adják, amelyre a főtéma irodalmában elmélyülő, 
komoly stúdiumnak kell a húst felraknia és az így előállt „testet”  
élettel megtöltenie.
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Irodalmi tájékoztató a főtéma stúdiumához
a) A  bibliai stúdium hoz — m int említettük — elsősorban a Galáciai és Efézusí 

leveleket kell feldolgoznunk. Ebben egyrészt a legújabb és leg jobb  kom m en
tárok, adnak segítséget. A  Galáciai levélhez: Oepke (NTD). Schlier (M eyer- 
kom mentár 1951), Dehn (Die urchristliche Botschaft, 1934). A z Efézusi levélhez: 
Rendtroff (NT Deutsch), Asm ussen (1940). R ieneoker (1934) stb. Másrészt Luther 
1519-es és 1535-ös Galata-kom m entárjait forgathatjuk haszonnal.

A  „ szabadság”  kérdéséh ez  az TJjszövetségben: Brandt W. Dienst und Dienen 
im  NT. 1931. — u. a., Freiheit im  NT. 1932. — Esking E., Fri och  Frigjord  
(Frei und befreit), Stockholm  1956. — Jónás H., Augustin und das paulinische 
Freiheitsproblem . 1930.

b) Az ,eg ység ”  kérd éséh ez: Hansen S., Unity o f the Church in the NT. Upp- 
sala, 1946. — Karner K., Egyház és „egyh ázak”  az Ú jszövetségben. Lelkipásztor 
(LP) 1956. 417—434. lpk. — Schneider Joh., Die Einheit dér K irche nach dem NT. 
1936. — Seesem ann H.. Dér B egriff dér koinonia nach dem  NT. 1933. Továbbá: 
Brun Lyder, D ér k irch liche Einheitsgedanke im Urchristentum (Zeitschrift für 
syst. Theol. 1937. 86—127. lpk.).

Luther és a hitvallási iratok 'tanulmányozásához fő leg  hárm at kell Luther  
munkái közül kiem elnünk: De libertate christiana (Von dér Freiheit eines Chris- 
tenmenschen), 1520. — Serm on von  den guten Werken, 1520. — De servo arbitrio, 
1525. — A hitvallási iratokból a következő részek a legfontosabbak: Ágostai H it
vallás IV., VI—X ., XVI. és XVIII. cikke, az Apológia VII—X.. X VI. és XV III. 
cikke, Nagy Káté I. rész 4. parancsolat, II. rész 2. és 3. hitágazat, IV. rész 
23—41. és 64—67.. V. rész 20—35., Sm alkaldeni Cikkek II. rész 1 cikk, III. rész 1—2. és 4—6. cikkei, végül a Form ula Concordiae II., III., VI., VII. és X. cikke.

Luther tanításához a Luther teológiá jával foglalkozó ism ert m unkákon kívül 
(Th. Harnach, J. Walter, E. Eeeberg, Ph. Watson) a következő tanulm ányokat 
kell elsősorban em lítenünk: Link W., Das Ringen Luthers für die Freiheit dér 
Theologie von  dér Philosophie. 2. A ufl. 1955. — von Loew enich W., Luthers 
Theologia crucis. 3. A ufl. 1939. — Lau F., Luthers Lehre von  den beiden Reichen. 
1952. — Prenter R., Spiritus Creator. 1954. — Törnvall G.. G eistliches und welt- 
liches Regim ent bei Luther. 1947. — W ingren G., Luthers Lehre vöm  Beruf. 1952.
— W olf E., D ie Einheit dér K irche im  Zeugnis dér Reform ation. In: Peregri- 
natio. Studien zűr reform atorischen Theologie und zum  K irchenproblem . 1954. 
142—186. lpk. (Ez az utóbbi tanulm ány szélesebb körű ugyan, de főleg  Luther 
fe lfogá fát tárgyalja.) A  hitvallási iratok  tanításának m egism eréséhez: Brunstád 
F., Die T heologie dér luth. Bekenntnisschriften. 1951. — És főkén t: Schlink E., 
Theologie dér luth. Bekenntnisschriften, 1941.

c) A  főtém ával összefüggő kérdések ren dszeres-teológia i tárgyalásához először 
is az általános dogm atikai és etikai m unkák m egfelelő fe jezeteit em lítjük. 
Ilyenek Elért dogm atikája és etikája (Dér christliche Glaube, Das christliche 
Ethos), Aulen dogm atikája (The Faith o f the Christian Church). Althaus dogm a
tikája (Die christliche Wahrheit), V ogel dogm atikája (Gott in Christo) és Soe 
etikája (Christliche Ethik) a legú jabb teológiai irodalom ból. M agyar nyelven 
pedig — különösen  az egyház egységének kérdéséhez — id. Prőhle Károly dog
matikája (A hit világa).

A  főtém a egész problem atikájához a m ostanában m egjelent végleges tanul
m ányi iraton k ívü l H einecken M. J. am erikai rendszeres tológus irata (Jesus 
dér Christus alléin befreit und eint. B eiheft dér Luth. Rundschau, 1956.) és Dr. 
Vajta Vilm os m unkája (Christus befreit und eint. 40. lp. Luth. Verlagshaus, 
Berlin 1957.).

A  keresztyén  szabadság kérdéséhez: Barth K.. Das G eschenk dér Freiheit. 
Theol. Studien. Heft 39. Í953. — Joest W.. Gesetz und Freiheit. Das Problem  
des 3. Usus bei Luther und die ntl. Parainesis. 1952. — Maurer W., Von dér 
Freiheit eines Christenmenschen. 1949. — M erz G. Freiheit und Zucht. 1932. — 
Közvetve idetartozik a törvény szerepéről folytatott teológia i vita a Lelkipásztor 
hasábjain (V eöreös Imre, Lupták Gyula, G roó Gyula és dr. Sólyom  Jenő cikkei 
a LP. 1951. és 1956. évfolyam ában).

A  k eresztyén  egység  kérdéséhez: Aulen G., Die Einheit dér K irche. In: Ein 
Buch von dér Kirche. 466—488. lpk. 1951. — Flack E.. Die Inkarnation und die 
christliche Einheit. ZfsystTh. 1947. 281—302. lpk. — Brunner Peter, Die . K irche 
und die K irchen heute. Thesen zu einer konkreten E kklesiologie und einem  
oekum enischen Ethos. EvLuthKirchenzeitung (ELKZ) 1954. 24. kk. lók . — K in
der E. Die Einheit dér Kirche und das D ogm a. ELKZ 1954. 244 kk. lpk. — 
Nygren A., Luthertum  und Oekumene. Luthertum, H eft 1. 1951. — u. q. This 
is the Church. 1952. — u. a., Christus und seine K irche. 1955. — Schlink E., 
Christus und die K irche, 12 Thesen. Kerygm a. und Dogm a. 1955. 208—225. lpk.
— Schum ann F. K.. K ircheneinheit und Konfessionen. ZfsysTh. 1941. 142—212. 
lpk. — T orrance Th. F., Die Versöhnung und das Eine-Sein dér K irche.
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EvTheólogie 1955. 1—22. lpk. — V ajta V., Luthertum und Oekumene. Luth. 
Rundschau 1955 290—350. lpk. vö . LuthRundschau 1954. 124. kk. lpk, —
W islöff C. F., D ie Elnheit dér K lrche in dér Christusbotschaft und in 
dér Christusverkündigung ELKZ 1956. 185—190. lpk. — A  kérdés újabb
m agyarnyelvű irodalm ához: N ygren—Szabó: Szétrobbanthat]e-e a lutheri hitval
lásosság az ökum enikus gondolatot? LP. 1949. 97—99. lpk. — Schlimk E. Az Á gos
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Dr. Nagy Gyula

A DOLGOZÓSZOBA
A m íg  áss örökkévalóság fe lé  tartok, 
Hadd álljon sátorom  oltárodnál!

(L ök é)

Házunk, életünk, napi munkánk, gondolkodásunk fölé kínálkozó fel
irat. Mégis úgy látszik, hogy ez ta felirat leginkább a dolgozószobára 
illik. A szellemi munka itt az ige uralma alatt, az igével való foglalkozás 
közben, az ige magyarázásáért történik, s így nem. csupán előkészület 
az istentiszteletre, hanem maga is egy darab istentisztelet, amely — mint 
minden igazi istentisztelet — egészen közeli kapcsolatban van a jelen 
lázasan hömpölygő életével.

Minél komolyabban vesszük az istentisztelet evangélikus fogalmát, 
amely a mindennapi életet az oltár közelségébe és hatóerejébe emeli, 
annál megszenteltebb veretet nyer életünk külső kerete: dolgaink, szo
kásaink, helyeink. Ezért a dolgozószobáról is elmondhatjuk, hogy olyan
nak kell lennie, mint a sekrestyének: a szétszórtságból a koncentrált
ságba, a harcból a békességbe, az elszigeteltségből és egyedülvalóság- 
ból a megváltottak nagy, hordozó közösségébe, a világ köréből a szent
lélek szférájába való átmenet helye. Annak kell megvalósulnia a dolgo
zószobában, amit egy sekrestye latin felirata mond: „Nec unus dissonat!“ 
Tehát: semmi se legyen disszonáns! A hárfa minden húrja egy tónusra 
legyen hangolva. Ha kezünk játéka, vagy a hétköznapok világának ökle- 
lése félrehangolta, e négy fal között a nagy Mester ismét akarata szerint 
hangolhassa fel. És ha olyan dolgok történtek, amelyek alatt összetörött 
a hárfa, a dolgozószoba a meditációnak, a lelki munkának és minden erő 
összeszedésének lehet helye és a békességé, ahol megtapasztalható az, 
amit valaki olyan szépen mond: „Rejtekéből előlép az Űr, amikor 
akarja, és a szétszakadt szálakat ismét mind összefonja.“

Ha ez történik a dolgozószobában, akkor a szent komolyságnak, a 
csendes szentségnek, a győzedelmes egyházzal való titokzatos, de való
ságos egységnek és az Isten előtt való állásnak levegőjét érzi meg a lá
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togató. A belső békességet jelző egyszerűség, a rend, amely nem a pe
dantéria dolga, hanem ‘a megszentelődésé, a falak egyszerű dísze, amely
ből nem a személyes emlékek és nem is az ember művészi érzékié kiabál, 
hanem a hitbizonyosság szólal meg — mindez a lelkész dolgozószobáját 
tegye olyanná, mint a sekrestye.

*

Lélekben most végigvezetlek néhány dolgozószobán.
Apáméval kezdem. Apám nagyon szeretet bennünket, de ez nem je

lentette azt, hogy gyerekszoba lett a dolgozószobából. Éreztük, hogy ez 
a szoba elsősorban nem a családé, hanem a gyülekezeté. Ez a korláto
zás eltörpült amellett az áldás mellett, amely innen áradt vissza a csa
ládunkra. A szobát Thorwaldsen áldó Krisztusának képe ékesítette. Ez 
a kép hitvallás volt a látogatók felé és áldás forrása annak az ember
nek, aki itt imádkozott és dolgozott. Most a temetőben áll sírja felett az 
áldó Krisztus szobra.

A másik dolgozószobában diákkoromban jártam. Olyan emberé volt, 
 aki szerelmese volt a klasszikus ókornak. íróasztala felett Praxiteles 
Hermese köszöntötte a látogatót. Szellemi távlataiért szerettem ezt a 
szobát. De mégis azt kell mondanom a gazdájáról, amit Lőhe mondott 
egyik nagy tanítójáról: „Ha az egyszerű evangéliumot hirdette volna 
nekünk, hogy repült volna lelkem Krisztus XJramhoz!“ Még egy képpel 
is hirdethetjük az egyszerű evangéliumot! Nagy jelentősége van az ilyen 
külső dolgoknak. Mély hatást gyakorolhatnak az emberre, különösen a 
belső megindultság állapotában.

Elmondom egy idevágó élményemet. Már lelkész voltam, mikor va
lami személyes természetű ügyemet egyik szolgatársammal akartam kö
zölni. De nem tudtam megtenni, mert szobájában hömpölygőit a ciga
rettafüst. Minden nagyon ízléses és barátságos volt különben, de valami 
mintha hiányzott volna: Isten jelenléte! Nem a dohányzást akarom ezzel 
elítélni, csak arra emlékeztetek, hogy <a négy fal közötti munkánk és 
életünk is újra meg újra megszentelődésre szorul.

Lőhe írta segédlelkész korában: „Több lelki közösségem van a bete
geimmel, akiknek az ágyánál állok, mint az egészséges, kedves bará
taimmal. Egymás között vidámak vagyunk, de a betegekkel bensősége
sebbek! ‘

Van értelme, helye és ideje is a közös vidámságnak. Ez azonban 
gyakran betakarja a másik szívének szomorúságát. Pedig ezért a magá
nos emberért és ‘az ő titkos szomorúságáért vagyunk itt! A dolgozószoba, 
ahol emberekkel beszélgetünk és ahol sokan vágyakoznak segítség után, 
erről a mély közösségről tanúskodjon, berendezésében is.

Fájdalmasan tapasztaltam egy nehéz órámban, hogy a szellemi mun
kában való belemerüléssel még nem tettünk meg mindent.

Egyszer nagy belső nyomorúságomban olyan embertől akartam ta
nácsot kérni, akiről ma is az a meggyőződésem, hogy szolgálatát gazda
gon megáldotta Isten. Látogatásomkor is munkában találtam. A nyomo
rúság mégis merészséget adott, hogy feltárjam a szívemet előtte. Ekkor 
azonban egy bekeretezett verset pillantottam meg a szemközti falon. Ez
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a vers — szószerint már nem tudnám idézni — arra figyelmeztetett 
hogy a látogató fogja rövidre mondanivalóját, mert az idő drága és a 
hosszas időzés itt lopásnak számít. Pár semmitmondó mondat után 
búcsúztam is.

Ezzel a fájdalmas élménnyel egyidőben megjelent előttem Jézus és 
Nikodémus találkozásának képe. Asztalnál ülnek, szemben egymással. 
Nikodémus beszél és kérdez. Feltárja a szívét. Az Üdvözítő hallgat és 
irgalmas, szent tekintettel néz a nyomorúságban és vágyódásban feltáruló 
emberre. Dolgozószobánk hasonlítson egy kicsit arra a jeruzsálemi szo
bára, ahol Nikodémus rátalált a Mester fülére és szívére. Helyet és időt 
kell teremtenünk arra, hogy a megterhelt szív feltárulhasson. Jobb egy 
órát elvesztegetni, mint annak felelősségét cipelni, hogy egy ember be
szédre való készséggel jött hozzánk, de téves szorgalmunk miatt keserű
séggel kellett távoznia. Nincs olyan fontos és nagyjelentőségű munka, 
amely felérne egy nyomorult szíven való segítéssel!

Podm aniczky Pál dolgozószobája.
Esti beszélgetés fiatal teológusokkal.

Még valamit a dolgozószoba berendezéséről. Ezt a tanácsot a kon
firmáló lelkészem adja. Ma sem tudom, hogyan gondolt arra, hogy egy 
gyermekkel közölje ezt. „Sohasem felejtsd el, hogy közötted és a másik 
ember között mindig ott legyen az asztal!" A dolgozószobát nemcsak a 
felületes kedélyeskedés, a hömpölygő cigarettafüst és a hideg zárkózott
ság veszélyezteti, hanem a bizalmaskodás, a titkos vagy nyiU erotika is. 
Külsőleg ugyan nem sokat jelent az asztal, de legalább emlékeztet a ve
szélyre, a lelkigondozói hallgatás, beszéd és belső magatartás törvényeire, 
különösen akkor, amikor a nemek kérdései kerülnek elő. A két ember 
között levő asztal is csak akkor segítség, ha az egész szoba levegőjén 
érződik valami ebből az óhajtásból: hadd álljon sátorom oltárodnál!

Zündelnek az öregebb Blumhardtról szóló életrajzában egész sereg 
felismerés szól a fent említett dolgokról. Blumhardt a möttlingeni nagy
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ébredés idején mondta: „Nem a római katolikus kényszergyónásra gon
dolok, de nem is azokra a kegyes körökre, ahol az ember elmeséli bűneit 
egy tucat másik embernek. Ez rombolólag hat a szégyenérzetre. Arra az 
emberre gondolok, aki már másho
gyan képtelen segíteni magán és 
ezért rányitja valakire az ajtói és 
titkot tartani tudó testvéri szívet ke
res. Azt gyanítom, hogy a gyónás 
is közrejátszik 1abban, hogy római 
katolikus területen kevesebb az ön
gyilkos. mint evangélikus vidékeken.
Milyen jó lenne, ha a lelkész dol
gozószobája — jobb és szabadabb 
módon, mint a gyóntatószék — olyan 
helynek számítana, ahol az ember 
mindent elmondhat és mindehhez 
baráti és titokt'artó füleket talál!
Ekkor még választani lehetne a kö
tél, a vasút síné vagy e szoba kö
zött. De a helyzet ez: gazdagok és 
szegények eltikkadnak és szétszó
ródnak, mint a pásztor nélkül való 
juhok!“

*

Hadd zárjam le a múltból v>ett. 
a jelennek és — adná Isten — a 
jövőnek szánt emlékezéseimet egy 
olyan dolgozószoba képével, amely
nek a küszöbét sohasem léptem át 
de ahonnan mégis titokzatos, mély 
áldás áradt felém és szolgatársaim 
felé. Annak a lelkésznek az író
asztala fölött egy vers függött. Így 
hangzott néhány sora:

F elü lrő l  Budaker Oszkár, az áldott em lékű
  lelkipásztor dolgozószobájában.

Felülről minden másképpen látszik.
Oly parányiak a tetők, oly kicsinyek a házak,
Olyan messze «  hajsza ott lenn a völgyben,
Olyan távol minden öröm és minden fájdalom.
És egykor milyen másképpen látszik majd minden,
Ha hazaérünk az atyai házba . . .

Hogy ez a „Felülről” tisztán csengjen, és azok számára, akik hozzánk 
jönnek, fölfelé való hívássá lehessen, ügyeljünk dolgozószobánkra, há
zunk sekrestyéjére!

E. Schick írása.
(Átdolgozta: Fehér Károly)
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Minden Isten akarata?
Az élet sok terhe alatt szenvedő embert gyakran próbálják 

így megcsendesíteni: „nyugodj bele, ez Isten akarata” . A megfogal
mazás sokszor nem ilyen éles, de a lényeg mégis mindig ez. 
Eszerint Istent kellene okolnunk 'minden bajért, igazságtalan
ságért, nyomorért, testi és lelki szenvedésért.

Ez ellen tiltakozik a hitem.
A világ nyomorúsága —  a bűn következménye

Isten a világot jónak teremtette. Istennek ezt a jó világát az 
ember bűne rontotta el. Világosan írja ezt meg Isten igéje Mózes 
első könyvének 1—3 fejezeteiben. Isten 'nem törődött bele abba a 
rettenetes pusztításba, amit az ember bűne Okozott, s ami mögött 
a Sátán hatalma áll. Már 1 Móz. 3,15-ben Isten meghirdeti a harcot 
a bűn és a bűn-okozta minden nyomorúság ellen. Isten azon fára
dozik, hogy megsemmisítse a gonoszt és így világa fölött ismét el
mondhassa: „ímé minden igen jó !” Ezért küldte Jézus Krisztust 
is erre a világra. Ha ezen a földön minden Isten akarata lenne, 
akkor Jézusnak nem kellett volna emberré lennie. Jézus azért jött, 
hogy Isten akaratát cselekedj e és megvalósítsa egy másik akarat, 
a bűn és a Sátán akaratával szemben. Jézus az ember nyomorú
ságára sohasem mondta, hogy az Isten akarata. Arra sem bizta
tott senkit, hogy törődjön bele sorsába, bármennyire is elviselhe
tetlen az. Jézus magatartásán láthatjuk, hogy nem a betegség Isten 
akarata, hanem a gyógyulás, nem az éhezés, hanem a megelégedés, 
nem a gyász és halál, hanem a feltámadás! Jézus nem mondta, 
hogy minden Isten akarata, hanem azért harcol, hogy Isten akarata 
valósuljon meg. A Miatyánk 3. kérése nem rezignált belenyugvás 
a változtathatatlanba, hanem harci riadó: Krisztus népe, küzdj 
Tsten akaratának megvalósulásáért!

A keresztyén ember nem mondhatja tehát, hogy ebben a világ
ban minden Isten akarata_szerint van, minden jó, mindent el kell 
fogadni, úgy amint van. Éppen a keresztyén hivőnek kell hangos 
szóval hirdetni, hogy nem Isten, hanem az ember bűne az okozója 
minden szenvedésnek. Nem Isten számláját, hanem a mi lelkünket 
terheli minden jajszó és könny. Rá kell döbbennünk arra, hogy 
nem Isten akarja, hanem az ember cselekszi mindazt, ami ezt az 
életét siralomvölggyé teszi. Ha ezt felismertük, akkor nincs helye 
többé a belenyugvásnak. Akkor fel kell lázadni Isten nevében min
den nyomorúság ellen.

Ez a lázadás azonban nem toporzékoló düh, nem istenkáromló 
zúgolódás és elégedetlenség. Hiszen tudjuk, nem Isten, hanem 
a mi bűnünk az-oka minden bajnak. A bűn ellen, a Sátán rab tartó 
hatalma ellen kell tehát fellázadnunk.

Ennek a lázadásnak első lépése: vallom és bánom minden bű
nömet . . .  Ez nem gyengeség és beteges elérzékenyülés, hanem 
merész lázadás a megromlott világ minden nyomorúsága ellen.
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Ennek a lázadásnak második lépése: hiszem bűneim bocsá
natát . . .  Hiszem a győzelmet, amit senki emberfia meg nem sze
rezhetett, amit csak Isten Fia tudott kivívni — , s neki is életébe
került. _

így vezet az élet kínjai ellen vívott emberi harc ahhoz a Jézus 
Krisztushoz, aki magára vette és elhordozta a világ minden bűnét!

Ha nem ezt az utat járjuk, hanem arra a képtelenségre akarjuk 
rávenni az embereket, hogy mindenben Isten akaratának megvaló
sulását lássák, akkor nem Jézus Krisztushoz jutunk el. De érthetet
len gondolati zsonglőrködés után, olyan istenfogalomhoz érkezünk, 
ami nagyon távol áll attól az Istentől, aki Jézus Krisztusban ki
nyilatkoztatta magát.

Ennek a képtelen, filozofikus elgondolásnak három összetevője
van:

1. Az általános emberi sors-érzés, hogy minden egy felsőbb 
akarat rendezése ezen a földön. Teljesen hiábavaló ellene szegülni. 
Legjobb tehát, ha az ember mindenbe belenyugszik.

2. Az a filozófiai hatás, amely minden áron az emberi gondol
kodás formáiba és kategóriáiba akarja szorítani azt, aki a Kezdet 
és a Vég.

3. Végül a felvilágosodás hatása is nyilvánvaló ebben a vonat
kozásban. A felvilágosodás kiszűrte a keresztyén hitből a Sátánt és 
optimista, racionalista felfogása a bűnt gyarlósággá gyöngítette. 
Az aránylag csendes, békés korban könnyebb is volt beszélni arról, 
hogy minden Isten akarata.

Tudatosan kell szembefordulnunk ezekkel az idegen hatások
kal és Krisztus Urunk útját járva radikálisan kell felvennünk 
a harcot a bűnnel és minden következményével. Ennek útja pedig 
a bűnbocsánat evangéliumának elfogadása és a szeretet parancsá
nak való engedelmesség. Jézus Krisztus éppen ezt a kettőt bízta 
tanítványaira a missziói parancsban és a szeretet nagy parancsola
tában. A kettő szorosan összetartozik. Az első a bűnt, a maga leg
mélyebb valóságában számolja fel Isten irgalmassága által. A má
sodik a bűn szörnyű következményeinek felszámolását parancsolja 
az ember irgalmassága által. Tudjuk, hogy ez a „felszámolás” csak 
rész szerint való. Ez a világ Krisztus visszajöveteléig mindig magán 
hordozza a bűn égő és égető jegyeit. De tudjuk azt is, hogy éppen 
a bűnbocsánat és a szeretet a záloga és foglalója annak a másik 
világnak, ahol mindenben Isten akarata valósul meg!

Vallanunk és hirdetnünk kell tehát, hogy a világ nyomorúsága 
a -bűn következménye. Isten azt akarja, hogy ne a bűn, hanem az 
Ő akarata rendezze és alakítsa a világot és benne az egyes ember 
életét. Ez a felismerés és vallomás cselekvésre kötelez.

A világ nyomorúsága — isten ítélete
1. Isten világkormányzó munkáját tekintve, •történeti síkon 

Pál apostollal valljuk, hogy nyilván van Isten haragja az emberek 
minden hitetlensége és hamissága ellen (R 1,18). Hogy Isten haragja
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nyilvánvaló, ez azt jelenti, hogy Isten haragja és ítélete a történe
lemben megy végbe és így válik megfoghatóvá. A bűn koncentrá
lódása Isten ítéletét is felfokozza (Bábel, egyiptomi tíz csapás, 
Jelenések könyvének ítélet sorozatai). Isten ítélete így megnyilat
kozhat rendkívüli katasztrófákban vagy sorsfordulatban. Ezek, mint 
felvillanó vészjeleik, a bűn nagyságát és Isten bűnt büntető harag
ját világítják meg. Bennük az utolsó ítélet kezdetét („aparché”) kell 
látnunk. Villám-fényük sokszor térdre kényszeríti a bűnnek élő, 
önmagát istenítő embert.

Istennek, a történeti élet síkján végbemenő ítéletei azonban 
mindig az „opus alienum” körébe tartoznak. Terminus technieusa: 
„iudicatum alienum Dei” . Ez Istennek a történelemben és az élet 
eseményeiben végbemenő ítélete. Ezzel nemcsak Isten történeti íté
leteinek lehetőségét és jelentőségét ismertük el, hanem világosan 
kifejeztük jelentőségük határoltságát is.

2. Isten üdvözítő munkáját tekintve, a hit síkján az Űjtesta- 
mentum szerint Isten ítélete két ponton koncentrálódik. . Az első 
ítélet centrum: Krisztus keresztje. Isten ott ítélte meg a világ min
den bűnét. Ott látjuk, hogy a szent Isten nem hunyhat szemet a 
bűn felett. Igazsága ítél — de ítélete Fiát sújtja. — Az Atya 
ekkor az ítéletet egészen átadta Krisztusnak. Krisztus pedig ítélet- 
tartásról elsősorban vissza jövetelével kapcsolatban beszél. Ez az a 
másik centrum, ahol Isten, illetve a Fiú ítélete megvalósul. E két 
ítélet-centrum közötti intervallumra a kegyelem jellemző. Mégis ez 
nem jelenti azt, hogy ebiben az időben Krisztus lemondana ítélő 
jogáról. Ítélete most is végbemegy. Szava szerint az a beszéd, 
amit Ö mond, ítéletté lesz azokon, akik visszautasítják. Ez az 
ítélet nem történeti síkon, hanem a hit síkján megy végbe. Ez az 
ítélet Istennek kárhozatra vivő ítélete, „iudicatum proprium Dei” .

Mindez nem jelenti azt, hogy az ítélő, Ür-Isten helyébe egy 
tehetetlen, mindent elnéző jóistenke kerül. Ellenkezőleg. Éppen 
ez a felismerés vezet el az ítélet komolyan vételéhez és az Ige meg
ragadásához, ami ma is ítéletté lesz rajtunk, ha hitetlen szívvel 
visszautasítjuk.

Isten kétféle ítéletének megkülönböztetése a lutheri teológia 
gondolkodásának felel meg. Ez a megkülönböztetés, mint fentebb 
már említettük, egy bizonyos értékítéletet is jelent. Az evangélikus 
igehirdetésben nem kétséges, hogy az első helyen a „iudicatum 
proprium”-nák kell állni. Emellett azonban bizonyságot kell ten
nünk arról is, hogy Isten ítélete a történelem eseményeiben is 
végbe megy.

De Isten történelmi ítélete sem jelenti ezt: „törődj bele, 
fogadd el és nyugodj bele a változtathatatlanba” . Isten történelmi 
ítéleteire — szemben az utolsó ítélettel — , éppen az jellemző, hogy 
lehet rajtuk változtatni. Ennek a lehetőségnek végső alapja pedig 
abban van, hogy Isten maga akar mindig változtatni ítéletén: 
kegyelmezni akar! Ebben a reménységben kell tehát Isten ítélete 
alatt elfordulni bűneinktől, hogy kegyelmet nyerjünk.

Madocsai Miklós
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Az istentisztelet teológiája Luthernél
Dr. Vaita Vilmos könyve

Dr. Vajta Vilmos 1918-ban született Kecskeméten. Itt végezte közép
iskoláit. Soproni teológiai fakultásunkon tanult. 1940-ben szentelték lel
késszé. Itthoni segédlelkészi szolgálata után 1941 őszén teológiai tanul
mányainak folytatására ösztöndíjasként Svédországba ment, ahol a luhdi 
egyetemen teológiai doktorátust szerzett és magántanár lett. 1952 óta az 
Evangélikus Világszövetség teológiai szakosztályának igazgatója. Sok 
szeretettel és reménységgel kitértük ívelő pályáját, hiszen velünk együtt 
készült a lelkészi szolgálatra és közöttünk indult el egyházi munkája. 
Ma is mienkémk valljuk. Könyvének most ismertetését hozzuk, későbbi 
számunkban pedig szemelvényt nyújtunk belőle ízelítőként. (Szerk.)

Vajta Vilmos doktori értekezése ,,Die Theologie des Gottes- 
dienstes bei Luther” címen először Lundban jelent meg 1952-ben, 
azután Göttingenben 1954-ben. Előszavában első helyen emlékezik 
meg a soproni teológiai fakultás tanárairól, akik felébresztették 
benne az érdeklődést az istentisztelet kérdései és Luther teológiája 
iránt, s lehetővé tették svédországi tanulmányait. De a tanítványi 
hála és szeretet szavait is megelőzi a könyv ajánlása. Tiszta lapon 
három szó: „Meinen ungarischen Amtsbrüdern” („Evangélikus lel
késztestvéreimnek’') — tanúskodik arról, hogy sem idő, sem távol
ság, sem egyéb akadályok nem gyengítették, hanem inkább erősí
tették benne a magyar szolgatársaival való összetartozás érzését. 
Mi pedig nemcsak örültünk a szerző sikerének. Haszonnal forgattuk 
könyvét, sőt lelkészi munkaközösségekben többfelé ismertettük is. 
Mégis régi adósságot törlesztünk azzál, hogy a Lelkipásztor hasáb
jain megemlékezünk erről a külföldön sokat emlegetett könyvről.

1. A teológia fokozódó érdeklődéssel fordul az istentisztelet kér
dései felé. Több oka van ennék. A liturgikus mozgalmak egyre 
világosabban látják, hogy az istentisztelet megújulása nem annyira 
az istentiszteleti rend, mint inkább a tartalom kérdése. Lejárt a régi 
rendeket restauráló formális liturgika kora. A liturgika veleje ma 
az istentisztelet teológiája. Az istentisztelet felé tereli a figyelmet 
az a tény is, hogy a mi századunk teológiája újra felismerte az 
egyház jelentőségét. Ezzel kapcsolatban egyre világosabban bonta
kozik ki az egyház és az istentisztelet lényegbeli kapcsolata. Aho
gyan nincs egyház ige és szentségek nélkül, úgy nincs egyház 
istentisztelet nélkül, mert az egyház az istentiszteleten gyülekezik 
az ige hirdetésére és hallgatására s a szentség vételére. Végül 
ugyancsak az istentisztelet teológiai tisztázását sürgeti az a tény is, 
hogy istentiszteleteink kevéssé töltik be azt a feladatot, amelyet az 
egyház életében betölteniök kellene. Tátong az űr az istentisztelet 
és a mindennapi élet között. Ebben a helyzetben fokozott jelentő
sége van annak, amit Luther mond az istentiszteletről. Vajta Vilmos 
könyve tehát minden tekintetben időszerű kérdéssel foglalkozik.

2. Vajta Vilmos könyve mégsincs egyszerűen az istentisztelet
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időszerű kérdéseire beállítva, hanem tudatosan törekszik a történet
kutató tárgyilagosságára. Tudatosan óvakodik attól, hogy Luthert 
rövid úton és kizárólag a mai problémák szemszögéből vizsgálja, 
és ezek megoldására hasznosítsa. Luthert saját feltételeiből, saját 
teológiájának összefüggései alapján igyekszik megérteni és magya
rázni, csak azután von következtetést a mai teológiai problémák 
felé. De ezt is mértékkel és óvatosan teszi, sőt Luther-ku tatása 
eredményeinek gyümölcsöztetését többnyire az olvasóra bízza. A 
könyvnek ez a tárgyilagossága és módszeres tisztasága azonban nem 
hiányossága, hanem erőssége és értéke. Minél hívebben és tárgyi- 
lagosabban szólaltatja meg Luthert a maga eredeti reformátori 
mondanivalója szerint, annál használhatóbb a mai kérdések meg
oldása szempontjából. Éppen ezzel a tárgyilagossággal viszi előre 
egyidejűleg a Luther-kutatás ügyét és az istentisztelet körül folyó 
teológiai vitát.

3. A Luther-kutatóknak és a liturgia történetíróinak eddig nem 
sikerült kiemelni Luther tanításából azt a tételt, amely egységbe 
foglalja Luther kijelentéseit az istentiszteletről és ugyanakkor bele
állítja a reformátori teológia összefüggésébe. Vájta Vilmos azonban 
biztos kézzel emeli ki az első parancsolatot: Luther egész teológiá
jának és istentiszteletről alkotott felfogásának alaptételét. Holl 
Károly, a híres Lutherákutató is rámutatott már az első parancsolat 
döntő jelentőségére Luther teológiájában, de mégsem tudta innen 
megvonni a vonalakat az istentisztelet teológiája felé. Vajta Vil
mosnak sikerül kimutatnia, hogy nemcsak Luther teológiájában 
általánosságban, hanem az istentiszteletről alkotott felfogásában 
is középponti helyet foglal el az első parancsolat értelmezése. Ezzel 
egyszeriben napnál világosabbá válik annak a beállításnak téves 
volta, hogy Luthert nem érdekelte az istentisztelet kérdése, és hogy 
istentiszteleti reformjai reformátori munkásságának perifériájára 
tartoznak. Sőt éppen megfordítva igaz: az istentisztelet Luther 
teológiájának középponti kérdése.

4. Vajta Vilmos az első parancsolat lutheri magyarázatát ele
mezve mindenek előtt azt a megállapítást teszi, hogy Luthernél 
„az istenfogalom határozza meg az istentiszteletről alkotott fel
fogást” . (3. lap.) Ez a meglátás a továbbiak során sokszorosan iga
zolódik. Szemléletes példa rá az a fejezet, amely párhuzamba állítja 
Luther és a római egyház tanítását a miséről. Eléggé ismeretes az 
a szembeállítás, hogy a római egyház szerint a mise sacrificium 
(áldozat), míg Luther szerint beneficium (Isten ajándéka). Vajta 
Vilmos azonban kimutatja a két eltérő tanítás végső okát is. A két 
ellentétes felfogás mögött két ellentétes istenkép áll: „A Krisztustól 
rendelt misében a kegyelmes Isten munkálkodik rajtunk és az 
engesztelés ajándékát adja nekünk. A pápás egyház viszont a misé
ben haragvó Istennel számol, aki engesztelést követel. Amikor 
Luther támadja a mise-áldozat gondolatát, akkor ezt a hamis isten
képet támadja, mert Isten nem haragszik, hanem Krisztusban ki- 
engesztelődött.” (55. lap.) Vajta Vilmos mindvégig hasonló módon
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tartja számon és emeli 'ki Luther teológiájának azt a sajátosságát, 
hogy minden kérdést közvetlenül hoz kapcsolatba Istennel.

5. Vajta Vilmos érdeme, hogy tisztázza a hit helyét és jelentő
ségét az istentisztelet teológiájában Luthernél. Eddig Luther híres 
torgaui beszédével szerették kezdeni Luther istentiszteletről alko
tott felfogásának kifejtését. E szerint azért gyülekezünk a temp
lomban, hogy „maga az Úr beszéljen velünk szent igéje által, mi 
viszont Vele beszéljünk imádságban és hálaadó énekben” . Ezzel 
támasztották alá azt a téves elméletet, hogy az istentisztelet bizo
nyos részeinél Isten szól hozzánk, más részeinél viszont a gyüleke
zet hite szólal meg válaszként Isten szavára. Élesebb szemű litur- 
gusok észrevették ugyan, hogy az istentisztelet egyes részeinél 
ez a két mozzanat nem választható el egymástól, de a kérdés tisz
tázása eddig tudomásom szerint senkinek sem sikerült úgy, mint 
Vajta Vilmosnak. Idézi az első parancsolat magyarázatát a Nagy 
Kátéból: „Isten az, akitől az ember minden jót vár és akihez min
den bajban menekül. ,Istenem van’ tehát azt jelenti, hogy szívem 
szerint bízom és hiszek Benne; vagyis egyedül a szív bizodalma 
és hite alkot Istent, vagy hamis istent, ahogyan ezt sokszor mond
tam. Ha igaz a te hited és a te bizodalmád, igaz a te Istened is; 
ahol viszont téves és hamis a bizodalom, ott nincs az igaz Isten sem. 
Mert e kettő: hit és Isten összetartozik. Mondom tehát: amire szíve
det hagyod és bízod valójában, az a te istened.” (5k. lap.) Ebből 
mindenek előtt azt a következtetést vonja le, hogy a hit nem vá
lasztható el Istentől. A hit nem valami önálló lelki funkció, amely
nél az ember a maga részéről indul meg Isten felé —  akár csak 
válaszképpen is Isten igéjére, hanem „a hit Krisztustól kapja létét, 
mert maga Krisztus él a hitben. Krisztusnak a hitben való jelen
létéből következik, hogy hamissá válik a hit, ha Krisztustól elkülö
nítve szemléljük. A hit mindig önmagán túl és arra az istenre utal, 
aki az ember felé fordul.” (32. lap.) Ha tehát azt mondja Luther, 
hogy a hit az igazi istentisztelet, akkor nem mond mást, mint amit 
azzal fejez ki, hogy az istentisztelet Isten cselekvése és ajándéka. 
„Mert ha Luther teológiai gondolkodásában a hit áll középpontban, 
ez azt jelenti, hogy Isten áll a középpontban.” (17. lap.) Az isten- 
tisztelet egyes részeit tehát nem lehet két csoportra bontani: Isten 
cselekedetére és a hit cselekedetére, hanem csak akkor helyes és 
igazi az istentisztelet, ha minden egyes pontján együtt van e kettő: 
Isten cselekedete és a hit cselekedete. Ismételten aláhúzza Vajta 
Vilmos Luthernek ezt a tételét: „Isten és a hit összetartozik” . Ez 
az egész könyv tengelye. Amikor két nagy fejezetben „Az istentisz
telet mint Isten cselekedete” és „Az istentisztelet mint a hit cse
lekedete” címen kifejti Luther teológiáját az istentiszteletről, akkor 
is mindenütt azt mutatja meg, hogy az igazi istentiszteletben Isten 
cselekedete és a hit cselekedete mindig együtt van.

6. Az előzőekben már ismételten kitettük az istentisztelet mellé 
az „igazi” jelzőt. Most arról is külön kell szólnunk, hogy Vajta 
Vilmos ezzel kapcsolatban olyan elemeket hozott felszínre Luther
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teológiájából, amelyeket eddig mások nem láttak meg benne ilyen 
világosan. Luther az istentiszteletről mindig éles szembeállítással 
beszél: szemben áll az igazi istentisztelettel a hamis istentisztelet. 
Nincs középút és nincs semleges terület a kettő között. Az ember 
vagy az igaz Istenben hisz, és akkor igaz az istentisztelete, vagy 
nem hisz Istenben és akkor szükségképpen hamis istent, bálványt 
imád. A hitetlenség sem jelenti azt, hogy valaki túl van ezen a 
vagy-vagyon, hanem azt jelenti, hogy hisz valakiben vagy valami
ben Istenen kívül. Mert a „hitetlen” ember sem kivétel a teremtés
nek ama rendje alól, hogy Isten az embert hitre teremtette, s ha 
nem hisz az Istenben, másban kell hinnie. Sőt Luther még tovább 
is megy, amikor kifejti, hogy az ember még bálványimádásával 
vagy hitetlenségével sem menekül meg Istentől. A pogány kultusz 
nem illúzió. A félelmet keltő bálványok mögött Isten áll. Bennük 
az ember azzal a haragvó Istennel találkozik, aki akarja, hogy a 
Tőle elfordult ember félelemben és rettegésben éljen, s ezért szol-' 
gáltatja ki őt a félelmetes bálványoknak. Köszönettel tartozunk 
Vajta Vilmosnak, hogy ezt is kiemeli Luther teológiájából, mert 
ezzel lehetőséget ad arra, hogy újra átgondoljuk a keresztyén hit
nek a vallásokhoz és a hitetlenséghez való viszonyát, s talán ki
gyógyulhatunk ezeknek illuzionista értékeléséből, amelybe a dia
lektika teológia Feuerbachra támaszkodó valláskritikája vitte nem
zedékünket.

7. A hit és a hitetlenség, az igazi és a hamis istentisztelet 
ellentéte Luthernél nem valami elméleti teológiai dialektika, hanem 
ott áll mögötte Isten és a sátán végsőkig menő harca az emberért. 
Bár Obendiek Hermann és mások kiemelték a sátán jelentőségét 
Luther idejében és teológiájában, az istentisztelet teológiájára 
nézve azonban ezt tudtommal még senki sem fej tette-:ki olyan vilá
gosan és következetesen, mint Vajta Vilmos. Luther kijelentései 
az istentiszteletről így telnek meg élettel és aktivitással. Helyesen 
foglalja össze Vajta Vilmos könyve: „Ahogyan a hitetlenség aktivi
tás, amelynél a sátán uralkodik az emberen, és Isten ellen, bál
ványimádásra ösztönzi az embert, úgy az igazi hit is aktív hit. 
amelyen Krisztus uralkodik és a sátán cselekedetei ellen, a bál
ványozás ellen harcra ösztönöz, miközben az igazi istentiszte
letet gyakorolja. . . .  A Krisztushitben Krisztus él és munkálkodik 
az emberen és az ember által, a hitetlenségben viszont a sátán 
munkálkodik az emberen.” (21. lap.) Az igazi istentisztelet tehát 
mindig harc a sátán ellen. Innen nézve egész új megvilágításba 
kerül az istentisztelet egyik fő eleme, sőt legfőbb eleme: az 
igehirdetés. „Krisztus igehirdetésre szóló parancsa azt jelenti, hogy 
folytatni akarja harcát a pusztítás hatalmai ellen és fel akarja 
kínálni az üdvösségét az emberiségnek. Amikor tehát hirdetik az 
igét, akkor a ma élő Krisztus beszél egyházában és harcol az ember 
ellenségei ellen. Az igehirdetés Krisztus harci cselekménye.” (141. 
lap.) Ebből le kell még vonnunk a következtetéseket, nemcsak egész
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teológiánk, hanem a sokszor nagyon elvont síkban mozgó igehir
detésünk számára is.

8. Ki kell emelnünk Vajta Vilmos munkájából, hogy részletesen 
elemzi az áldozat reformátori értelmét. Erre is érdemes felfigyel
nünk, mert a felekezetközi eszmecserékben az utóbbi időben több
ször szerepel az áldozat helyes értelmezésének kérdése, s az áldo
zat fogalma amúgyis. alkalmas arra, hogy tudatosítsa bennünk 
a Szentírás több jelentős mondanivalóját. Luthernél természetesen 
szó sem lehet arról az áldozatról, amelyet az ember visz Isten elé 
haragjának csillapítására, vagy kegyelmének megnyerésére. Ellen
ben szól arról az áldozatról, amely a hit cselekedete, amelyben tehát 
maga Isten cselekszik, ill. az Ö cselekvése megy végbe az emberen 
és az ember által. Ennek az alapvető értelmezésének fenntartásával 
többféle értelemben beszél Luther a hívő ember áldozatáról. Elő
ször is szól önmagunk odaáldozásáról. Persze nem abban az érte
lemben, hogy mi. adunk ezzel valamit Istennek, hanem abban az 
értelemben, hogy így megy végbe rajtunk Krisztus életújító cse
lekedete. Mert önmagunk feláldozása egyenlő az óember halálával 
és az újember feltámadásával. Az áldozat másik értelme a hála
adás és istendicséret áldozata. Ennél sem .a mi cselekvésünkön van 
a hangsúly, hanem Isten cselekedetén, amelyről a hívő bizonyságot 
tesz hálaadásában és dicséretében. Bizonyára sokszor kell még 
visszatérnünk ezzel kapcsolatban arra a megállapításra, hogy Luther 
szerint Isten dicsérete és a bűnvallás összetartozik. Mert bizony 
sokszor esünk abba a hibába, hogy az őskeresztyén örvendezés 
címén bűnvallás nélkül akarjuk magasztalni Istent vagy az evan
géliumról megfeledkezve Isten magasztalása nélkül akarjuk vallani 
bűneinket. Az áldozat helyes értelméhez tartozik a könyörgés áldo
zata is. A könyörgő imádság is önmagunk feladását tételezi fel. 
Mert aki kér, az kiszolgáltatja magát Istennek. Végül a hivatásos 
munka áldozata is beletartozik az igazi áldozatba. Ez jellegzetesen 
Lutheri gondolat. A hívő ember mindennapi munkájában áldozza 
oda magát Istennek, de megint nem úgy, hogy ezzel megajándé
kozza Istent, hanem Isten munkálkodik a világban a mindennapi 
hivatásos, munkán keresztül. Ez is olyan tétel, amelyet bizonyára 
még sókszor és részleteiben meg kell vitatnunk, hogy levonjuk 
belőle a gyakorlati következtetéseket.

9. A könyv minden részletét és megállapítását egész sor Luther-
idézet és az idézetek gondos elemzése igazolja. A könyv valóban tel
jesíti a kitűzött feladatot: megmutatja, hogy az istentisztelet Luther 
teológiájának középpontjába tartozik. Éppen ezért az istentisztelet 
teológiája kapcsán nagyszerű gazdagságban és logikus rendben bon
takozik ki előttünk Luther egész teológiája. Aki áttanulmányozza 
a könyvet, az megismerkedik nemcsak az istentisztelet teológiai kér
déseivel, hanem Luther teológiájával is, sőt az idézeteken keresztül 
Lutherrel magával is. Az itt kiemelt részletekkel a könyv tanulmá
nyozására akartam ösztönözni, amely most már több példányban áll 
rendelkezésre az Akadémia könyvtárában. Prőhle Károly
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Életuntak lelkigondozása
1956. karácsonya előtt pásztorlevéllel fordult Berlin püspöke, D. 

Dibelius a gyülekezeteihez:
..Esztendőről esztendőre emelkedik s karácsonykor tetőzik az ön

gyilkosok száma. Igen, épp karácsonykor, Isten Krisztusban megjelent 
szeretetének ünnepén, a család ünnepén érzik úgy százak és százak, hogy 
nem hordozhatják tovább magányosságuk, boldogtalan házasságuk terhét.

Csak magában Berlinben húsznál is több a karácsonyi öngyilkosok 
száma és e számnak több mint kétszerese kísérli meg az öngyilkosságot. 
Ez nem mehet így tovább! . . . Arra kérjük a karácsonyfák alá örven
dező békességgel összegyülekező családokat: nézzenek körül és hívjanak 
meg magukhoz egy-egy ilyen megfáradt, kétségbeesett embert! A lel- 
készi hivatalok bizonyára szívesen vállalják a közvetítés szolgálatát. 
Berlinben az ökuméniikus Szt Lukács-rend1 320-155 telefonszámon vál
lal ilyen szolgálatot... A berlini Életuntak lelkigondozása szervezet ta
pasztalatai mutatják: meg van a lehetősége annak, hegy ezeken az em
bereken tartósan segítsünk!

1955. karácsonyán Németországban 200 ember dobta el életét s több 
mint 400 megkísérelte ezt. Egyiket sem várta meleg otthon, családi 
fészek . . .  Egyik sem tudott már hinni Isten szeretetében, amely a Jézus 
Krisztusban szállt le hozzánk. Rajtunk múlik, hogy ez ne maradjon 
tovább íg y ., .”

Milliók halála
Megdöbbentő körlevél, megrendítő számok. Hát még ha világviszony

latban vizsgáljuk ezt a kérdést. Korunk történelmi próbáinak és hajszás 
hétköznapjainak őrlő malomköve tízezrek idegzetét morzsolja ronccsá, 
íme nóhá'ny szürke adat: A Német Demokratikus Köztársaság területén 
évente 5000 ember dobja el életét. Egész Németország területén naponta 
50, havonta 1500, évente 18 000 ember megy önként a halálba. A második 
világháború óta tehát 200 000 (kétszázezer!) halottja van az életúntság 
rémével való csatának! S ez csak egy ország területén:. Nyilván nem 
túlzás, ha világviszonylatban milliókról beszélünk

Megmozdul az egyház
Az egyház évekkel ezelőtt már felfigyelt. Keresztyén lelkiismeretek 

mozdultak meg s felismerték, hogy ezen a területen egészen különleges 
szolgálatra van szükség. 1953-ban jelenik meg Ringel icirvos könyve: 
„Az öngyilkosság”. A könyv lelkipásztorok és orvosok hároméves közös 
munkájának tudományos feldolgozása, 3000 életunt gondozásának ta
pasztalatairól. E könyv minden későbbi hasonló munka nélkülözhetet
len alapvetése. — A következő évben West londoni baptista lelkész 
újsághirdetést tesz közzé: „Mielőtt eldobja életét, hívjon fel engem!” 
A hirdetés megjelenésének órájától kezdve megindul a telefonhívások 
özöne. Feleségével együtt egészen ennek a szolgálatnak szenteli magát. 
Az évente gondozott esetek száma sokszázra rúg. — 1955 őszén Berns- 
pang svéd lelkész hírül veszi e szolgálatot. 1956. február 7-én ő is hir
detést tesz közzé. Még aznap reggel nyolc órakor megszólal telefonja:

1. A  Szt. Lukács-rend orvosok  és lelkészek m unkaközössége. Felekezetközi 
jellegű.
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jelentkezik egy kétségbeesett női hang s a szolgálat megkezdődik. A 
.sajtó szenzációt csinál az ügyből, de ezzel csak ihásznál neiki. Egyre több 
és több ember vesz róla tudomást s egyre többen keresik íel végső 
ínségükben a lelkipásztort. Nemcsak közeliek, de távollakók is, sokszor 
többszáz kilométer távolságból, költséget nem kímélve (az egyik telefon
beszélgetés félóráig tartott). Az „öngyilkosok lelkészének” híre hamaro
san átröppen Svédország határán. Svájcból, Németországból, de Ameri
kából és Ausztráliából is fordulnak hozzá segítségért. A posta jól is
meri Bernspang lelkészt s a gyakran csak így címzett levelek: „Az ön
gyilkosok lelkészének Svédországban” , biztosan megérkeznek címére.

Bernspang tapasztalatai szerint az öngyilkosságok legnagyobb része 
családi házassági bajokkal és az alkoholizmussal függ össze. Ez az 
utóbbi különösen az északi országokra jellemző. Felismeri annak szük
ségét is hogy alkalmas orvosokkal működjék együtt, mert gondozottai- 
nak egy része orvosi (idegorvosi, belgyógyászati) kezelésre is szorul.2 3

Németországban a keresztyén orvosok és lelikigondozók Szt. Lukács
rendje veszi kezébe a kérdést. 1956 októberében tartja ez az ökumenikus 
(katolikusok is vesznek részt benne) szervezet második konferenciáját, 
amelyen Bernspang lelkész ismerteti tapasztalatait, amiket az életuntak 
lelkigondozása körül szerzett. Még aznap (okt. 5-én) este felajánlja egy 
házaspár magánlakását és telefonját a megindítandó berlini életuntak 
lelkigondozása száméra. Alighogy a rádió — még akkor este — a hírt s 
a telefonszámot közölte, jelentkezett az első hívás, S ezzel megindult 
a szolgálat Berlinben is és csakhamar kiterjedt egész Németországra. 
Erről a szolgálatról szeretnék most néhány tényt és adatot közölni."

Telefonszolgálat
A szolgálat legfontosabb része a telefoninspekció. Hogy ez milyen 

megerőltető, az kitűnik abból, 'hogy másfél, kétóra elteltével az inspek
cióit le kell váltani. Ezenkívül állandóan több lelkipásztor áll készen
létben, hogy á 'megadott címre siessen és szükség esetén lett le'lkipásztori 
beszélgetést folytasson. Arra is fel kell készülni, hogy adott esetben 
orvosi segítség is nyújtható legyen. A szolgálatban résztvevők (ez idő 
szerint tizenkettőn) egy dr. Thomas által vezetett lelkigondozói tanfolya
mon (szemináriumon) nyertek kiképzést erre a munkára. A gondozottak
nak különben mintegy felét áltálában átadták illetékesebbeknek további 
gondozásra: klinikáknak, iúeggyógy intézeteiknek,. szakorvosoknak, gyüle
kezeti lelkipásztoroknak, egyházi szeretetintézményeknek.

A gondozottakkal kapcsolatos tapasztalatokat statisztikailag is fel
dolgozták. Ebből kitűnik, hogy aránylag igen kevesen vannak, akik 
a telefonhívás lehetőségével visszaélve azt ízetlen tréfákra használják 
fel. A segítséget kérőknek mintegy fele anyagi támaszt keres, mintegy 
35 százalék kimondottan pénzbeli segítséget, kb. 15 százalék díjtalan jogi, 
orvosi stb. tanácshoz szeretne jutni. Tehát csak körülbelül harmad-ne
gyedrészük az igazán útjaveszett, tanácstalan és reménytelenül kétségbe
esett, aki azután rendszerint fogékony a lelkipásztori szóra. Mégis igen 
sokszor az előbb említett nagyobb létszámú csoportban is akadnak olya
nok, akiket el lőhet vezetni helyzetük igazi ínségének felismerésére.

Sokszor a telefonban csak elcsukló sírást lehet hallani, sokszor csak 
egy segélykiáltást — s néha leteszik a kagylót anélkül, hogy címüket 
megadnák. A segítséget kérő száma egyre nő, a megadott telefonszámak

2. „W ege zum  M enschen”  1956. é. 11. sz. 332—334. o.
3. „W ege zum  M enschen” 1956. 12. sz. 354—360. o.
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(kettő) száma már nem elég, a vonalak állandóan foglaltak, s a szolgá
lat végzői szinte a végkimerülésig igénybe vannak véve. A munka vég
zése közben szinte beláthatatlan méretű munkaterület tárult fel és 
nyilvánvalóvá vált: az egyháznak itt nagy és különleges feladatai vannak, 
amelyeket nem lehet többé elhanyagolni. Az ige itt is érvényes.: Fehérek 
a mezők az aratásra.4

Tapasztalatok összegezése
Az eddigi tapasztalatok alapján az életuntak lelkigondozásának 

szolgálatát vé.v.ők a következőkiben foglalták össze a jövendőre vonat
kozó látásaikat:

1. Imádságra van szükségünk. Minden igazi lelkigondozás az imád
ság' gyümölcse. Imádkozó hátvédnek kell a szolgálat végzői mögé állani.

2. Egyre több munkásra van szükségünk. Egyre több látogatás marad 
el, s levél marad megválaszolatlan. Mert nincs reá idő, kevés a munkás.

3. Helyiségekre van szükségünk. A telefonszolgálat most egy kis 
magánlakás egyik sarkában működik. A lelkipásztori beszélgetéseket 
néha az utcán kell elvégezni.

4. A különleges lelkiállapotban levő emberek számára, külön biblia
órákra, vagy egyéb alkalmakra volna szükség.

5. Pénzre is szükség van, A szolgálat végzői eddig ingyenesen, sőt 
útiköltséget stb. saját zsebükből ráfizetve dolgoztak. Ez tarthatatlan. A 
szolgálatnak bizonyos, minimális adminisztrációs: költségei is vannak. Ez 
elkerülhetetlen.

6. Az életuntaik számára üdülő-otthiomokra volna szükség. Ez különö
sen akkor elengedhetetlen, ha az illetők hosszabb orvosi, pszichoterápiái 
stb. gondozásra szorulnak.

Értékelés
Kíséreljük meg mindezt a magunk számiára kiértékelni.
Az életuntak lelkigo'ndozásának kérdése időszerű feladat. Akkor, 

amikor az egyház talán szokatlan és újszerű eszközöket (telefonszolgá
lat, újsághirdetés stb.) is igénybe véve kínálja fel az evangéliumot „min
den teremtésnek” , ezzel csak a . nagy missziói parancs sürgetésének tesz 
eleget. Ezzel a szolgálattal néha talán éppen olyanokat is elér, akik 
régen kívül kerültek az ige hatósugarán, akiknek azonban nem kevésbé 
van szükségük az egyetlen igazi vigasztalásra, és erőforrásra. Sok életunt, 
aki kapcsolatba került ezzel a szolgálattal, tett vallomást arról, hogy az 
utolsó szalimaszál, amibe életének sötét órájában belekapaszkodott, az a 
tudat volt: van valahol egy ember, egy lelkész, vagy bárki, akihez for
dulhatok, aki meg' akar hallgatni, törődni akar velem. Nem vagyok 
végleg és teljesen magamra hagyatva: felhívhatok egy telefonszáimpt, 
s ott a drót másik Végén egy ember ül, aki azért virraszt, mert vár reám. 
Nagy dolog ezi Talán maga áz egyház Ura készítget számunkra itt egy 
újszerű’ .— alapjában azonban éppen nem új — szolgálati lehetőséget.

4. A  telefon-lelklgondozás Finnországban  sem ism eretlen. Egy újságban a 
következő hirdetés jelent m eg: „E l akar válni, jó llehet gyerm ekei vannak? H ívja 
fel előbb a . . .  szám ot” . A  hirdetést egy házaspár adta fel, akik egy baráti 
körrel együtt kísérelték m eg ezt a szolgálatot. Az eredm ény: többszáz hívás né
hány nap alatt. — Am erikában  a telefon-im aszolgálat terjed : A  m egadott szá
m on . lelkészek jelentkeznek, . akik együtt im ádkoznak a hívóval. A  New y ork -i 
reform átus egyház ilyen szolgálata 24 óra alatt 20 000 hívást kapott. Sokan a hét
köznapok hajszájában nem  tudnak többé koncentrálni s a telefonon élőrem on- 
dott im ádságot m ondják szóról szóra utána — s így  nyernek erőt és békességet.
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Ki meri állítani,, hogy Jézus ma nem telefonon, az éter hullámain, vagy 
rotációs gépeken keresztül akarja — vagy legalábbis: így is akarja — 
magához hívogatni a megfáradtakat és megterhelteket?

Mi is gondolkozzunk azon, hogyan tudnánk közelkerülni az ilyen 
emberekhez, akiket legtöbbször nem találhatunk meg a gyülekezetünk 
kegyes rétegében.

Heinrich Ringleb mostanában megjelent különös könyve5 egy életúnt 
házaspárról szól, akik közös akarattal készülnek az öngyilkosságra. Eb
ben azonban megakadályozza őket egy titokzatos koldus, aki küszöbükre 
vetődve elébük áll s lefogja kezüket. Szavára megszólal az ajtó és a 
fal, az ágy és a tükör. Ettől az embertől nem lehet megszabadulni: le
telepedik asztalukhoz, részt kér kenyerükből — „csak egy darab kenye
ret, csak egy darabkát!” — kiveszi kezükből a halál serlegét s bort 
tölt, poharukba. S közben — egy szó sem esik Jézus Krisztusról, még 
csak Istenről sem. Talán a Bonhöfferi tanítás jelenik meg itt költői kön
tösben: a nagykorúvá lett világnak „a vallástalan keresztyénség” nyelvén 
s módján kell hirdetni az evangéliumot? Lehet, de mindenesetre annyi bi
zonyos: e koldus — bárkit rejtsenek is rongyai — az embermentés szol
gálatát végezte el két halálraszánt ember életében. A Szótériát, Meg
mentést vitte nekik így, vagy úgy.

Groó Gyula

EG Y H Á ZI TÁ JÉKO ZTATÓ
Töredékek

Hónapok vannak mögöttünk. Az egyházi megnyilatkozások sorából 
néhány tükörcserepet itt összegyűjtöttünk. Nem teljes a soruk. Másutt 
napvilágot látottat nem ismétlünk. Ezek is csak töredékek. De megcsil
lan bennük az onnan felülről való fény.

A bűnbánat hangja
December 13-án, az országos lelkészértekezleten Scholz László ezek

kel a szavakkal kezdte előadását:
„Esztendők óta eltökélt szándékom volt, hogy ha végetér magyar 

evangélikus egyházunknak az a szakasza, mely — most már látjuk — 
az elmúlt 6—8 évet zárja magában, s egy új szakasz kapujában megál
lunk: az első lelkészértekezleten első szavam a bűnbánat szava lesz..

Majd ezekkel a szavakkal fejezte be előadását:
,,Ú j  szakasz kapujában állunk. Bármit hoz a holnap, egy szakasz 

lezárult. Mégse ejtsük ki szánkon könnyelmű lelkesedéssel a szót, hogy 
soha többé ez vagy amaz meg nem történhetik. A bűnnel mi az ítélet 
napig se végzünk. Minden bűn, amit a múltra nézve megítélünk, száz és 
száz formában felütheti a fejét a jövendőben is, közöttünk is. A kísér
tések nem múltak el. A Krisztus keresztjének felvétele sem válik elavult 
paranccsá. Naponta bűnbánatot kell tartani és naponta fel kell venni a 
keresztel. Az egyház számára ez az Isten örök útja, míg csak be nem 
teljesedik az ő dicsőségének országa!”

5. H. R ingleb: ..Márehen vöm  Bettler und dem Paar zum T ode” . ,,D ie 
Zeichen  dér Zeit” , 1957. évf! 1. sz. 26—30. o.
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Testvéri találkozás
Február végén, már

cius elején D. Ordass 
Lajos püspök végigjárta 
a Déli Egyházkerület 
egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségeit. Így 
rövid idő leforgása alatt 
az Egyházkerület vala- 

T u ró czy  Z o ltán  és dr. M ád y Z o ltá n  b e ik ta tá sa  mennyi lelkészével ta
lálkozott. Mindenütt

ugyanazokról a kérdésekről szólott — nagyon őszintén és meleg hangon 
közel két órás előadásban. Fő törekvése volt, hogy oszlassa a tájéko

zatlanságból eredő bizonytalanságot vagy nyugtalanságot, amely itt-ott 
felütötte a fejét. Néhány mondat belőle:

„Nem október 23-a hozta a fordulatot egyházunk életében. Ragasz
kodnunk kell ahhoz a tényhez, hogy a mi egyházunkban nem ezzel a

Isten „segédtanítója"
Február 6-án iktatta be tisztébe D. Ordass: Lajos püspök az Északi 

Egyházkerület új püspökét: Turóczy Zoltánt, és új felügyelőjét: dr. Mády 
Zoltánt. A rákövetkező vasárnap tartotta Turóczy Zoltán püspök bekö
szöntő igehirdetését a budavári templomban, az előírt alapigéről, Máté 
evangéliuma 7. részének 24—29. verséről. Néhány gondolat belőle.'

„A viharzónából nem 
lehet elmenekülni. Jézus 
szava szerint mind a 
kétféle háznak sorsa a 
vihar. A kereszt hozzá
tartozik az élethez. Re- 
ád talál.

De a pusztulás elke
rülhető. Ugyanabban a 
viharban az egyik el
pusztul, a másik meg
marad. Ne ess hát két
ségbe! A vihar Isten 
segédtanítója. Akár bün
tetés, akár próba, min
denképpen pedagógia.

A fundamentumon 
fordul meg minden. Az 
alap rejtett dolog, de a 
vihar leleplezi. Krisztus 
tartó ereje a viharban 
tűnik ki."
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nappal függnek össze a változások. Az októberi események mindössze 
siettették az előzmények beérését.”

„A  legkínosabb élményem az elmúlt hónapokban az a hamarosan 
szerzett tapasztalatom volt, hogy a lelkészek között milyen sok ellen
ségeskedés van. Tudom, volt ellenségeskedés azelőtt is. Több, mint 
amennyit az egyház károsodás nélkül el tudott volna viselni. De ilyen 
mértékben soha nem vcilt. Megmondom nyíltan: Efölött kétségbeesést 
érzek. Szolgatársaim! Ne ássuk meg ezzel egyházunk sírját!”

„A  Központi Alapra szükség van, de olyan megoldást kell találni, 
amely megnyugtató és igazságos minden gyülekezetre nézve. És azt a 
döntő célt valósítja meg, hogy egyetlen igehirdetési helyet se adjunk fel 
azért, mert anyagilag erőtlen, hanem .siessünk segítségére az egész egyház 
támogatására.”

„A legfontosabb lelkészi feladatnak tartom, hogy a meglévő keretek 
között mindenki annyit szolgáljon, amennyit csak lehet.”

, Mondottam: Jézus Krisztus nevében és követségében jöttem közétek 
hosszú idő után. Hozzá kell fűznöm, hogy imádkozó szívvel. Minden este 
imádkoztam 194S óta a magyar evangélikus egyházért, a gyülekezetekért, 
lelkészeikért. Sokatokat minden este név szerint is említettelek Isten 
előtt. Másokat alkalmilag, ha valami életnehézsége felől értesültem. Ezt 
folytatni akarom, amíg csak éltet Isten akarata. Felelősségteljes szolgá
latomhoz ugyanezt a támogatást kérem a magam számára is.”

„Próbáljuk meg elérni, amire Jézus Krisztus nekünk a lehetőséget 
megadja: különböző karizmákkal is egységre jutni.”

Közeledés
Hromadka cseh teológiai professzor március utolsó napjaiban ha

zánkban járt a magyar református egyház meglátogatására. Ebből az 
alkalomból a mi egyházunk is meghívta útitársaival együtt, hogy szól
janak hozzánk. Március 25-én tartottak előadást Budapesten számunkra. 
Hromadka befejező mondatai:

,,Különös figyelemmel tekintsünk azokra az emberekre, akik körü
löttünk élnek, és éhezik, szomjúhozzák a hitet, a reménységet és a sze- 
retetet. Semmi kétségem nincs: ha együttesen, egyházaink közös erő
feszítésével kíséreljük meg, hogy segítséget nyújtsunk a körülöttünk élő 
embereknek, akkor egyre közelebb jutunk mi is egymáshoz. Isten segít
sen meg bennünket és Ö legyen irgalmas mindnyájunkhoz!”

Ezekben a töredékekben is az az evangéliumi hang szólal meg, 
amelyre egyházunknak ezekben az időkben annyira szüksége van. Hisz- 
szük, hogy különböző embereken keresztül is annak a Jó Pásztornak a 
hangja, aki pásztorolja a magyar evangélikus lelkészeket is.

V.

A mostanában elhunyt Fendt gyakorlati teológiai professzorról az a 
hír terjedt el, hogy halálos ágyán áttért a katolikus vallásra. Ezt a hírt 
a professzor családja és a müncheni evangélikus egyháztanács hivatalo
san is_ megcáfolta. Fendt professzor áttérítését a római katolikus vezetés 
alatt álló kórházban valóban megkísérelték, ez azonban sikertelen ma
radt. Egyházunknak ez a neves tanítója annakidején mint római kato
likus pap tért át az evangélikus egyházba. Evangélikus hitéhez való 
hűségben halt meg. Egyházunk lelkészi karában többen s sokat köszön
hetnek neki írásain át.
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GALILEI
Németh László drámája lelkészszemmel

Galilei,, a tizenhatodik század második és a tizenhetedik század 
első felében élt olasz tudós, a modern fizika megalapítója. Csillagá
szati felfedezéseiből meggyőződött arról, hogy a régi ptoíemaeusi 
világképpel szemben a. kopernikusi tanításnak van igaza: világ- 
rendszerünk középpontja a nap, körülötte forog földünk is. A római 
inquiziciós törvényszék 1615-ben megtiltotta Gabiéinek a koper
nikusi tanítás terjesztését. 1632^ben mégis megkapta az engedélyt 
párbeszédes könyvének kinyomtatásához, amelyben ő, a szerző nem 
foglal ugyan állást, de a ptoíemaeusi tanítást együgyű ember szá
jába adja, érvelését nevetségessé teszi; a kopernikusi tanítást pedig 
ragyogó gondolatokkal védi a képviselője. A könyv megjelenése 
után eljárás indul ellene. A 70 éves aggastyánt a római inquizició 
kínzó eszközökkel a kopernikusi tanításnak esküvel való megtaga
dására kényszeríti'., és életének hátralévő kilenc esztendejében 
felügyelet alatt tartja a rövidesen megvakuló tudóst. Ennyit a 
történelemből.

Németh László, akinek neve a második világháborút megelőző 
magyar életben irányt jelentett, a háború után elhallgatott. Később 
klasszikus orosz regények fordításával tűnt elő a homályból és 
kapott ezért a munkájáért Kossuth-díjat. Két évvel ezelőtt két 
önálló művével keltette fel az érdeklődést. A nagyabb lélegzetűt, 
Galileiről írt négyfelvonásos drámáját folyóirat közölte. A dráma 
most állandóan telt házait vonz egyik fővárosi színházban és meg
jelent történelmi drámáinak legújabb kétkötetes kiadásában. -Újabb 
Kossuth-díjat kapott érte. Ennyit Németh Lászlóról.

*

A dráma Galilei pártfogójának, a toscanai nagyhercegnek 
római palotájában indul. Itt várja Galilei az ügyének folytatását. 
A Szent Törvényszék ráneigálta Rómába könyvéért az agg tudóst. 
Jövendő sorsára nyomasztó árnyékot vet, hogy a kifogásolt Pár- 
beszédek-ben egy fél sorral megszúrta Orbán pápát. Keserűen 
fakad ki Galilei: „A  hiúság indulata: ha ez a vad az emberek 
szemében egyszer fölemeli fejét, jobban kell félni, mintha orosz
lánok vagy tigrisék emelgetnék a pusztában” . A toscanai követ 
jóakaraitúlag biztatja: „Nem éri meg, hogy olyan haszontalan 
dologért, mint a föld forgása, amit úgysem érez senki, öreg testét 
törődésnek tegye ki.” „A  föld forgása?” — tűnődik Galilei — , 
csakugyan, miért is dúlattuk fel érte az életünket?”

A drámai forróság az inquizició tárgyalótermében sűrűsödik 
össze. Galilei a per ügyvivőjének előzetes rábeszélése után megteszi 
az alázatos vallomást. Homályosan írt a könyvében, elragadta a 
nagyravágyás. Soraival azt a .benyomást kelthette, hogy ő is a 
kopernikusi tanítást vallja. De kész a Párbeszédek négy napjához
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egy újabb ötödiket fűzni. Ebben majd világossá teszi, hogy nem 
vállalja az elítélt tant.

Galilei a per ügyvivőjének bizalmas ígérete után most joggal 
hiszi, hogy ezzel a vallomással befejeződhet ügye. De a Szent Tör
vényszék kezében már ott van a pápa utasítása: kínzásokkal is rá 
kell kényszeríteni Galileit, hogy vallja be titkos szándékát, amely 
a könyv megírásánál vezette: a kopernikusi tanok népszerűsítését. 
Azután pedig esküvel tagadja meg ezt az eretnekséget és így kisebb 
büntetéssel megúszhatja a dolgot, nem kerül az életébe.

Megrázó pillanat, amikor Galileit elvezeti a hóhér a szomszéd 
szobába. A kínzást nem látjuk, de lefolyását a nyitott ajtóból 
jegyzőkönyvbe diktálja az inquizició ügyésze. Galilei megtörik és 
vallani kezd. A pápai tilalmat, amely Kopernikus tanát eretnekség
nek nyilvánította, fájdalmas hibának tartotta. Abban a hiú remény
ben írta meg könyvét, hogy a tilalom iránti tiszteletet is megőrzi, 
a pápát pedig a tilalom feloldására bírja. ,,Ez az én szerencsétlen 
szándékom és munkám legigazibb története” -—• fejezi be vallo
mását. Csend. De utána kitör Galileiből, hogy előbb miért vallott 
hamisan: „Ha én az életemet mentem, bíboros úr, akkor nem a 
köszvényemet s szemem hályogát, nem a nyomorúságnak azt a 
gubancát mentem, amit munka és öregség meghagyott belőlem.”

Következik azonban az enyhe ítéletnek még súlyosabb felté
tele: esküvel tagadja meg, amit előbb meggyőződéseként kiszedett 
belőle a tortúra. Ez már sok neki. A vita során összeesik. Kivezetik 
a teremből. A bíborosok tovább tanácskoznak. Néhányan közülük 
nem hajlandóik vállalni a pápa utasítását és inkább eltávoznak. De 
Galilei legutolsó magatartása láttán mindegyik meg van arról győ
ződve, hogy nem lesz hajlandó alávetni magát a törvényszék újabb 
kívánságának. Amikor bevezetik, csendesén körülnéz, felnéz Krisz
tusra és halkan felel: „De alávetem magam” . A püspökök meg
lepetten. ugrálnak fel. „Megesküszik rá, hogy a föld mozdulatlan?” 
„Meg.”

Újra a toscanai követ római palotájában vagyunk. Száműzetésé 
helyének eldőléséig itt tartózkodhat Galilei. Testileg-lelkileg össze
tört ember. Az önvád kínozza: „Miért is tettem meg nekik?... 
Hogy odatérdeljek a két gyertya közé s eskü alatt valljam, a ma
gam hiteként, amit az utolsó ítéletkor összeszedett porszemeim 
magának az Istennek is vonakodva hinnének e l . . . ” De tudja, 
miért tette: „Az én szégyenemet egy csökkentheti, ha azt, ami 
bennem van s nem hagyott meghalni, mások is látni fogiák” . Ha 
nemcsak a tudósok, „de az együgyűék is eltűnődnek hogy tán .még
sem a csúzáért tette. . . ” Azért tette, hogy megmentse fejében 
a tudomány felfedezéseit az utókornak .. .

Ekkor éri el tetőfokát a drámai feszültség. Itt forróbb a levegő, 
mint a tortúrának és az esküre való kényszerítésnek pillanataiban. 
Megjelenik Galileinél egy fiatal tudós,, aki tanítványi rajongással 
néz rája, de Galilei a vele való beszélgetésből rájön, hogy más is 
tudja már, amit ő tud. „A  tudomány sorsa nincs többé egy fejhez
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kötve, akármilyen kitűnő is” — hallja. — Elnémul, mint akit 
szíven szúrtak. És összeomlik benne lelkiismeretfurdaló tettének 
minden vélt értelme. Végtelen fájdalommal, öngúnnyal szólal meg' 
„Senki sem mondhatja többé, hogy a világ világossága az én 
fejemben van. Nincs nagyobb érdek, mint hogy ez a fej meg
maradjon . . .  (kis küzdelem után) akár hamis eskü árán is.” Galilei 
lelkében széttörik az a cél, amiért megtagadta meggyőződését. Meg
semmisül az egyetlen megnyugtató felelet, amelyet lelkiismere
tének vádjára fel tudott hozni.

A befejező mondatokban mégis mintha győzne lelki össze
omlása fölött. Niccoliné, a követ felesége így vigasztalja: „Galilei 
úr ezt is azért tette, amiért mindent, hogy a tudományt előbbre 
vihesse” .

Galilei: „Igen, minden nyomorúságomnak ez volt az oka . . .  
Ezért loptam át az igazságot a pápai tilalmon s ezért hoztam ki a 
gyalázatomra világító két gyertya közt a fejemben, amiről elhitet
tem magammal, hogy pótolhatatlanul az enyém.”

Niccoliné: „És most?”
Galilei: „Most, hogy holtomig rab vagyok? Most még maka- 

csabbul kapaszkodom belé. Ha idáig napfényem volt az igazság, 
most a szememre szakadó homályban a lélegzetem lesz. . .  Hisz a 
becsületemet adtam érte. . .  Az üdvösségemet, ha úgy akarja!”

*

Lelkészszemmel nézve, Németh László drámájának három 
problémája van.

1. A természettudomány és a Szentírás ütközésének kérdése.
Erre a kérdésre Németh László tömör és a mi reformátori teo

lógiánkkal teljesen egyező feleletet ad: „a Szentírás az Isten üze
netét, a tudomány a természet könyvét olvassa” . (Negyedik fel
vonás, Castelli szereplő ajkán.) Szebben nem is lehetne fogalmazni! 
És ez az igazság olyan mai témakörökre is érvényes, mint például 
a teremtéstörténet. A Biblia első lapjain is az Isten ü z e n e t e  
a fontos és nem a korabeli természet-szemléletnek ott lecsapódott, 
azóta tudományosan meghaladott megállapítása. A döntő az, hogy a 
világ keletkezése — akármilyen folyamatként írja is le a tudo
mány — Isten kezének munkája. Hálásak lehetünk Istennek azért 
a világos megkülönböztetésért, amellyel a reformációból élő teo
lógia mindig elhatárolta Isten örökérvényű kijelentését a Bibliának 
a tudomány által joggal kontrollálható és helyreigazító korabeli 
világképétől. A római katolikus egyház e tekintetben sokat tévedett 
és helytelen alaplátásból kifolyólag még ezután is sokat tévedhet. 
Tévedéssorozatának csak egy részlete, amit a Galilei-eset mutat.

2. A gondolatszabadság kérdése. — Galilei így fejezi ki a 
drámában: „Szívesen vennék egy látcsövet, amellyel olyan szá
zadba látni, ahol az igazság meglátásával véget ér a tudós dolga 
s az igazságnak, hogy élhessen, nem kell hazudnia.” Megint csak 
határozottan protestáns vonás: az igazság szabadságának szerelme.
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Gondolatok ellen csak eszmei fegyverekkel szabad küzdeni és nem 
tekintéllyel, hatalommal, inquizicióval, mint ebben «  drámában és 
a .történelem valóságában.

3. A meggyőződés és megalkuvás lelkiismereti kérdése. — 
Németh László felelete nem egyértelmű. A dráma kifejlődése na
gyon is határozottan megmutatja, hogy Galilei hiába hozta meg 
becsületének feláldozását: a tudomány nélküle is tovább haladt 
volna, ha nem kíméli magát. Belső vívódása a leghatározottabb 
ítélet: vétkezett, amikor megalkudott, hogy megmentse fejét a jövő 
számára. Ami mentséget ez a magatartás a drámában kap: elnézés, 
emberi megértés egy öreg, beteg aggastyán testi-lelki gyengeségé
vel szemben.

A drámának a lelkiismereti kérdésre adott ezt a feleletét azon
ban valami „nemes páthosszal” túlszárnyalják —  ha ridegebben 
mondom: elködösítik — a befejező mondatok. Ezek szerint a tudo
mány vélt érdekében a becsületét, sőt „üdvösségét” is odaadó 
ember helyesen cselekedett, mert hite szerint a tudomány érdeké
ben cselekedett.

Ez a befejezés sem tudja azonban elmosni az olvasónak azt az 
alapérzését, amelyet a dráma tragikuma olyan mélyen, megrendí- 
tően keltett fel benne: a megalkuvás értelmetlenné, céltalanná 
válik, mert nincs egy személyhez sem kötve egyetlen nagy ügy 
jövendő sorsa. Éppen az az igazi keresztyén felelet, amit már Németh 
László nem tud kimondani: a lelkiismereti meggyőződés megtaga
dása sohasem vihet előre igaz ügyet. Ez az, amiért Luther Márton 
a wormsi birodalmi gyűlésen megvallotta hitét, pedig fejével na
gyobb ügyet kockáztatott, izgalmasabb pillanatban, mint Galilei. 
Isten ügyét sem szabad menteni lelkiismereti áron.

Ha lelkipásztori esetként kerül elénk ugyanez a probléma, 
nem lehet fölényes receptünk. Csak a sorstárs alázatos helyét fog
lalhatjuk el. Mint lelkünk mélyén ugyanazzal a kérdéssel birkózó 
testvérek, válaszolhatjuk meg mások vívódó töprengését.

Veöreös Imre
KÖNYVISMERTETÉS

Brennecke, Gerhard: BiRÜDER IM SCHATTEN. Das Bild eiiner 
Miissiansneise durch Südefrika. Mit 83 Atabálldumg. Evamigelische Verlangs- 
anstalit Berlin. 1954. 359 laip.

A szerző, untot a berlini missziói intézet igazgatója egy egész eszten
dőt igénybe vevő délafriilkai útján végiglátogatta az intézete leliki.gpndozá- 
sáfbain lévő gyülekezeteket. A missziód munka eeseteilése miellett kiterjesz- 
keiddik könyve a forrongásban lévő déiafmfcali gazdasági, politikai és társa
dalmi kérdésekre is, hiszem mindez érinti a missziói miuolkát. Nem hall
gatja el azokat ia feszültségeiket, melyek a fehéreik és feketeék, a dús- 
giazdag és a nyomor, az iparosodás és ősi primitívség, a mais hit és a 
kérész,tyénsóg között feinmíálliamak. A forró égövi embereik átalakuló viliá
gának ezernyi számé és s'okifiéle Ihamigja között az a meggyőződés alakul ki 
a szerzőben, hogy „mindem. edldligli társadalmi forma felbomlása é,s az 
afrikai emlber életének mindem atomizálódása közepette is jelem van 
az az erő, mely új közösséget teremt: az evangélium.”
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G YÜ LE K E Z E TI MUNKA

S Z E R E T E TVE NDÉGSÉG
A KÖZÖS KÉRDÉS

Az alábbiakban ifjúság által a gyülekezet részére rendezett szeretet- 
vendégség műsorát és anyagát közöljük. A „közös kérdés'1: a szülök és 
gyermekek viszonya. A szeretetvendégség meg akarja szólaltatni isten 
üzenetét fiatalokhoz és felnőttekhez. Mindegyik műsorszám egy-egy villa
nás, amely megvilágítja e nagy kérdés különböző oldalát.

Műsorterv
1. Közének.
2. Imádság. Megnyitó szavaik (a szeretetvendégség központi 

témájáról).
3. Elbeszélés felolvasása: A negyedik parancsolat (szövege 

lentebb).
4. Zeneszám (hegedű harmóniumkísérettel vagy harmónium- 

játék).
5. Vers: Reményik Sándor: Három narancs (megtalálható ösz- 

szegyűjtött verseiben).
6. Jelenet: Fiatalok egymás közt. (Szövege lentebb.)
7. Előadás: Apák és fiaik, anyák és lányok. (Vázlata lentebb.)
8. Esetleges énekszám. (Szóló, duett vagy énekkar.)
9 Harmóniumjáték. Majd tea.

A  N E G Y E D IK  P A R A N C S O L A T
Az elbeszélés nem a mi viszonyainkat tükrözi. 
De mélyen rávilágít a negyedik parancsolat 
örök problémájára.

Józsi most 14 éves. Mióta emlékezik, szülei a vasárnap délelőttöt 
mindig az ágyban töltötték. 11 óra körül kel fel az apa, megborotválkozik 
és az asztalhoz ül. Félrehajtja a térítőt és kiborít egy zacskóból temérdek 
aprópénzt. Lassú, meggondolt mozdulatokkal válogatja szét és azután szá
molni kezdi. Majd papírtekercsekbe csomagolja az asszony szombati bor
ravalóját.

12 óra felé anyja is felkél. Józsi soha nem látja olyan csúnyának any
ját. mint vasárnap délben. Talán azért, mert nincs megfésülködve. Fá
radtak arcvonásai és pongyolája piszkos. Kávét főz, melléje kiflit esznek.

Józsi soha nem tudja, hogy ez reggeli-e vagy ebéd. Valószínűleg 
mindakettő. Vasárnap anyjának -nincs kedve a mosogatáshoz sem. Ezt 
Józsi csinálja. Az anyja fáradt és újra lefekszik a rendetlen hálószobában. 
Nemsokára Józsi egyik utcasarkon áll néhány barátjával és cigarettáznak.

A z elbeszélés és a jelenet m egjelent a Gebot und Lebén c. berlini ifjúsági 
kiadványban, 1954-ben.)
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De 3 órára otthon kell lennie. Az anyja ekkor már egészen más asszony. 
Szépen felöltözött, kicsinosította magát. Az apja is rendes ruhában Az 
anya végigmustrálja fiát — és elindul a család.

Jól megy nekik, gondolják róluk az emberek. Megtehetik, hogy az 
asszony a legújabb divat szerint öltözzék.

Józsi utálja a vasárnapot. A fel-alá járás az utcákon, a beszélgetés 
ismerősökkel: unalmas fiatal lelkének. Mennyire irigyli barátait, akik 
most a futballpályán lehetnek. De neki szüleivel kell lennie. Anyja ra
gaszkodik hozzá, hadd mondják az emberek: lám, milyen elegáns asz- 
szony, helyes fiával! Este azután megint más szál fujdogál. Az asszony 
újra a piszkos pongyolában tesz-vesz a lakásban.

Egyébként mindig munka, munka . . .  De pár órára élvezni akarja a 
tetszelgést.

*  *  *

Józsi most jár konfirmáció órákra. Maga se tudja, hogy szívesen 
megy-e vagy nem. Egyrészt érdekli mindaz, amit a lelkész beszél, mert 
olyan más, mint amit odahaza hall, másrészt megijed a komolyságtól.

Most éppen a tízparancsolatot veszik át. Utoljára a 4. parancsolatot 
tárgyalták: ,,Tiszteld atyádat és anyádat!”

Szombat délben azt mondja ebédnél az apa, hogy este valamilyen 
.gyűlésre kell mennie.

— Akkor ma este nem jössz? — kérdezte az anya csak úgy mellé
kesen.

— Nem.
Józsi élesen figyel. Néhány napja más színben nézi szüleit. Eddig 

nem sokat gondolkodott róluk. Itt voltak, gondoskodtak életéröl, ruháza
táról. Néha haragudott rájuk, de azután ez is elpárolgott. De most, nos, 
a lelkész annyi mindent beszélt. És ő most mindent másképpen lát. Akár 
akarja, akár nem, belekerült leikébe a kérdés és nem engedi: Milyen csa
lád vagyunk mi? Milyen szülők az én szüleim? És milyen fiuk vagyok én?

Még sok minden tudat alatt mozog benne, de már felbukkant benne 
valami. Tudja, hogy az apja minden szombat és vasárnap este elmegy a 
„Csillagába, mert az anyja ott felszolgál. Az anya tett rá párszor meg
jegyzést, amelyben ilyen szavak fordultak elő: „spicliskedni”, „leske- 
lődni”, de Józsi ezeket nem értette. — Most azonban hirtelen égető vágy 
támad benne, hogy egyszer lássa anyját abban a bizonyos „Csillagában 
Apja soha sem vitte magával, ő nem is kérte, lefeküdt és olvasott. De ma, 
ma egyszerre kíváncsi lett. Tudnia kell, mit csinál az ő anyja a „Csil- 
lag”-ban.

*  *  *

Amikor belépünk a Csillag vendéglő hátsó bejáratán, keskeny, sötét 
folyosóra jutunk. Az egyik oldalon 3 ajtó, a másikon csak egy. A folyosó 
végén szintén ajtó, amelynek felső része üvegből van. Piszkossárga füg
göny van rajta. Ez az ajtó vezet a vendéglő termébe. Józsi odalopczik és 
benéz a függöny mellett. Először a büfét pillantja meg, mögötte az asz
talokat. Az egyiknél férfiakat lát, akik valamin vitatkoznak. Két asztal 
fehér asztalterítővel van ellátva. Az egyiknél magános férfi, a másiknál 
egy férfi és egy nő ül. Ezeken az asztalokon nemcsak üvegek állnak, ha
nem tányérok, evőeszközök.

És ekkor észreveszi Józsi az anyját.
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Sietve megy a magányos férfi asztalához, ráteszi a kezét a szén tám
lájára és ahogyan feltekint,. Józsi belenéz sugárzó arcába. Józsi szívébe 
valami belenyilall: így odahaza anyja sohasem néz, sem rá, sem apjára..

Az asszony fiatalosan nevet, tréfásan hátbaüti a férfit, azután a büfé
hez megy. Józsi megrémül. Kijön ide a folyosóra? De azután megnyug
szik, mert látja, hogy megáll a büfénél és ott két tele poharat tálcára tesz. 
Azután visszamegy a férfihoz, de most nem marad állva, leül melléje, 
felveszi az egyik poharat7 koccint és fenékig kiüríti. A férfi szürcsöl egy 
keveset a pohárból, leteszi, azután elkezdenek halkan beszélgetni.

„Rózsa” , hangzik a férfiakkal tele asztaltól. „Halló! Mi is itt vagyunk. 
Gyerünk, gyerünk”.

Jövök már — mondja, négy-öt poharat vesz mindegyik kezébe és a 
büféhez siet.

„Egészségükre”, mondja bájosan, amikor leteszi eléjük a poharakat.
„Mi az, nem akarsz egy kicsit hozzánkülni, Rózsika? Ne vagyunk elég 

finomak neked? Hol van ma férjurad?”
Józsi szemei tágra nyílnak. Lélegzetvisszafojtva figyel.
„Ma szabad vagy, mi? Azért találtál ma magadnak jobb valakit —  

hahaha . . . ” A többiek vele nevetnek a beszélővel.
Józsi szíve torkában dobog, amikor hallja, hogy anyja együtt nevet 

velük.
Az egyik férfi megfogja az anyja karját és megsimogatja: „No, most 

az egyszer szórakozhatunk veled anélkül, hogy félnünk kellene, hogy az 
öreg nekünk ugrik”.

Rózsa nevet, megpróbál kiszabadulni, de a férfiak nem hagyják abba 
a tréfát. Nevetés és szavak kavarognak.

„Most mér hagyjatok,, mert ütök” mondja Rózsa és ráüt az egyiknek 
kezére. Gyorsan megfordul, és egy másikkal is így akar csinálni, de meg
botlik és a legközelebb ülőnek a térdére esik. Feltörő hahota tölti be a 
termet. Rózsa kapálózik és kiabál. A többi asztalnál is felállnak a vendé
gek és vigyorogva nézik, csak a magános férfi marad ülve, sajátságos 
arccal.

Egyszerre ott áll egy fiú a középen. Arca halálsápadt a felindulástól. 
Sötét szemei lángolnak. Hangja. fojtott, de tele fájdalommal, haraggal, 
rémülettel. A teremben csend lesz.

—• Engedjétek el, engedjétek e l ! . . .  Ez az anyám, igen az anyám! 
Hallottátok, senki ne nyúljon hozzá, ő az anyám!

Valaki közbevág: „Hohó . . . ” Az ifjú megfordul és teljes erejéből be
levág az arcába. Minden oldalról kezek ragadják meg Józsit. Nem tud 
szabadulni, sokan vannak. Fenyegetve kezdenek nákiabálni.

És az anya?
Régen a lábán áll már. Haja kuszáit. És vad, éles hangon kiáltja:
— Hagyjátok, ne bántsátok. Ez az én fiam, igen, az én fiam, az én 

jó fiam.
Könnyek törnek elő szeméből, orra kivörösödik, de egyre hangosab

ban követeli:
— Engedjétek el, engedjétek el az én fiamat.
Csend.
A padlón szétgurul néhány pénzdarab. Borravaló az édesanya köté

nyéből.
Egymásra néznek, az anya és a fia. Az asszony szájaszélét harapdálja
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és öm lenek  a könnyei. Sötét és k önnytakarta  tek intete tele a vétek  tu datával.

É s Józsi ránéz az anyjára, szeretné gyűlölni, megvetni, de nem tudja, 
_  túl nagyon kiált a szemeiből a nyomorúsága. Tisztelni? Tiszteld atyá
dat és anyádat. . .  „Óh”, — halkan felnyög a fiú.

A  férfiak már levették kezüket Józsiról. Értelmetlenül néznek az 
a n yá ra  és a fiúra. Nem értenek semmit. Azt sem veszik észre, hogy Isten 
itt van ebben a vendéglői teremben.

De Józsi érzi.
Lassan odamegy anyjához és karon fogja:
— Gyere, menjünk haza.
Vezeti a hátsó kijárat felé. Kinyitja az ajtót, hátralép és előreengedi 

az anyját.

TISZTELD A T Y Á D A T  ÉS A N Y Á D A T

(Jelenet vázlatosan)

Oldalt hirdetés látszik, amely ifjúsági délutánra hívogat. Nagy be
tűkkel a téma: Tiszteld atyádat és anyádat. Néhány fiú és leány néze
getik és fejüket rázzák:

— Van nekik fogalmuk!
— Tiszteld atyádat és anyádat! — ez nálam teljesen lehetetlen.
— Ha tudnák, hogy nálunk mi a helyzet! stb.
Egyik kérdezi a másiktól:
— Nehéz neked odahaza?
A másik válaszol:
— De mennyire figyeljetek csak ide.
Az első jelenetet, „Futár Sári esetét” rögtönzésszerűen játsszák. Ha a 

jelenetnek vége van, elmondja a maga esetét a második, azután a har
madik. Talán jobb váltogatni a játékot és az elbeszélésmódot, hogy ne 
legyen unalmas. — bár lehet úgy is, hogy egyszerűen mindegyik el
mondja élénken a maga esetét.

1. jelenet. Futár Sári esete.
Sári, hosszú copfokkal, szomorúan megy keresztül a színen. Lányok 

gúnyosan kiáltják utána: „Sárinak csodaszép copfjai vannak” . „Mint az 
én kicsi húgomnak!” „Vagy a nagymamának!” (Nagy nevetés.) „Sári, tu
dod-e, hogy 1957-ben élünk?” stb.

Sári hazamegy, az anyja észreveszi, hogy valami bántja. Megkérdezi, 
miért szomorú. Sári elmondja, hogy a többi lány kinevette, mert régimódi 
frizurát visel. Szeretne mindenképpen rövid frizurát dauerrel. Az anyja 
azonban nem helyesli. Sári tovább próbálkozik, civódás. Hirtelen sírás 
bán tör ki és elrohan hazulról, vissza a többiekhez. „Mit csináljak? Szü
leim nem értik meg az idők szavát, engedelmeskednem kell-e nékik és a 
múlt században maradnom?”

2. jelenet. Kovács Miklós esete.
Kovács papa az asztalnál újságot olvas. Felesége 30 forintot kér tőle. 

Nem tudott kijönni a háztartási pénzből. „Mér megint pénz kell?” — só
hajt Kovács. „Sokat követeltek tőlem! Nem tudsz jól gazdálkodni a pénz
zel és a fiúnak is nagyok az igényei” .
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Csengetnek. Miklós jön be és mondja: „Fehérné van itt és el akarja 
vinni a rádióját. Mibe kerül?” Az apa gondolkozik: „H m m m , mennyit is 
kellett rajta dolgoznom? Ja igen, csak egy drót lazult meg, — mondj 
neki 30 forintot”. Miklós; „30 forintot, apa? De hiszen csak egy drótot 
erősítettél meg?” Apa: „Igen, de mondd meg neki, hogy az egyik cső Is 
rossz volt, ezért kerül annyiba” . Miklós: „De hiszen ez hazugság!” Ko
vács: „Ugyan mit! Több pénze van annak az asszonynak, mint nekünk” . 
Anya: „Na mire vársz még Miklós?” Miklós a nézőközönséghez fordul: 
„Mindig kell engedelmeskedni szüléinknek?”

3, jelenet. Kiss Miagdus esete.
Magdus olvassa a bibliáját. Éva,, a testvére, bejön a szobába, farsangi 

kosztümben. Éva: „Magdus, indulunk a bálba". Magdus: „Már megmond
tam többször: nem megyek. Aki Krisztusé, annak nincs szüksége ilyen 
mulatságra” . Éva: „Ne beszélj olyan vallásosan. Ha örökké csak bibliát 
olvasol, és csak bibliakörbe jársz, vénleány lesz belőled”. Magdus: „Jó 
lenne, ha te is komolyabban vennéd az életet”. Éva kikapja Magdus 
kezéből a bibliát: „Az egész család megy a bálba. Marna nem akarja, 
hogy egyik lánya itthon maradjon és blamálja kegyeskedésével az egész 
családot". Magdus sír. „Milyen jó lenne, ha hívő édesanyám és testvérem 
lenne, akivel az élet komolyabb dolgairól is beszélhetnénk, mint a biblia- 
köri vezetőnkkel”. Éva: „Hagyd abba, légy okos és gyere” . Magdus: „Nem 
mehetek, de te ezt nem tudod megérteni, mert te nem vagy igazán ke
resztyén”. Éva elmegy. Magdus a publikumhoz fordul: „Mit tegyek?”

4. jelenet. Mikó Feri esete.
Feri és Sándor biciklitúrára készülődnék. Naponta 100 kilométert 

kell megtenniük és 5 forintból kijönniük, mert többre nem futja sem 
idejükből, sem pénzükből. Elmondják tervüket Feri szüleinek. Azok 
egyáltalában nem lelkesednek a tervért. „Ez kilométerhajszolás", mondja 
az anya, „és Ferinek pihenésre van szüksége”. „A pénzzel sem jöttök 
ki” , mondja az apa, „az ilyen túrán többet eszik az ember, mert erőre 
van szüksége”. Az anya azt is említi hogy Feri túl fiatal még ahhoz, 
hogy ilyen utat egyedül tegyen meg. Feri mindezek ellenére is szeretne 
menni. „Sándor apja megengedte” — mondja Feri. „De én nem”, zárja 
le a vitát az apa, „te itthon maradsz”. Feri bosszúsan elfut hazulról.

Ez a  négy  rögtönzött je len et csak  tminta. Lehet m ásokat, jobbakat Is k ig on 
dolni. De arra kell vigyázni, h og y  ne legyen fekete-fehér a helyzet. A  legtöbb 
esetben sem a szülőknek, sem  a fiataloknak nincs egyszerűen igazuk.

APÁK ÉS FIAK, ANYÁK ÉS LEÁNYOK
(Előadás-vázlat)

Ef. 6 , 1—4.! Isten igéje mindig kétélű fegyver. Sohasem csak az 
egyik fél ellen fordul, A nemzedékek problémájában sem áll egysze
rűen az egyik oldalra.

1. a) Ez a szeretetvendégség megmutatott valamit a szülők vétkéből. 
Józsi lelkében a vendéglő üvegajtajánál összeomlott gyermekkori képe 
az édesanyjáról. Kovács Miklós sem egyedülálló eset: sokszor veszik 
észre a fiatalok, hogy szüleik nem mindig mondanak igazat. — Nekünk, 
szülőknek tudnunk kell, hogyha sohasem beszélünk is róla, de felnövő
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g ye rm ek e in k  — a serdülő korban különösen — élesen látják bűneinket. 
Ez a szüleikihez való viszonyuk egyik legnagyobb égető sebe. Itt nem 
seg ít a n ag ykép űség , csak az alázatosság, — és amikor az szükséges: gyer
m e k e in k tő l való bocsánatkérés. Mi, szülők is bűnös emberek vagyunk. 
N ek ü n k  is Isten bűnbocsánatára van szükségünk —• a szülő-gyermek- 
v iszo nyb an  is.

b) De a gyermeket ez nem menti fel a tisztelet és engedelmesség alól. 
Az elbeszélés csúcspontja egy apró mozdulat a végén: amikor Józsi a 
nagy kiábrándulás utón édesanyját mégis az ajtónál maga elé engedi. 
Az anyja még így is Istentől rendelt szülője. A fiataloknak meg keli 
tanulniok. hogy a tiszteletet nem a szülők érdemessége, hanem az Isten 
akarata dönti el.

c) Engedelmességének azonban van határa. Miklósnak a nézőközön
séghez intézett kérdésére csak nem-mel lehet felelni. Nem minden eset
ben tartozik engedelmességgel a gyermek a szülőnek. Lehetnek esetek, 
amikor „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embernek”. De 
még ilyenkor is a szeretet és a tisztelet foglyai a gyermekek. — Néha 
nehéz meglátni a határt: Vajon a bibliás kis Magdus esete Isten iránti 
engedelmesség-e, vagy édesanyja iránti engedetlenség-e?

2. Ez a szeretetvendégség megmutatott valamit a szülők és gyerme
keik felfogásbeli különbségéből. Másképpen néz Futár Sári és máskép
pen az édesanyja a divatos frizura kérdésére. Másképpen néz Mikó Feri 
és másképpen édesapja a fiú biciklitúrájára.

a) Itt egyrészt az segít, ha a szülők jobban megértik gyermekeiket és 
megpróbálnak belehelyezkedni lelki világukba. Ügy látom, hogy gyer
mekével szemben elég sok értetlen, tehát szeretetlen szülő van. A szülő 
legyen egy kicsit megértő társa is gyermékének.

b) Másrészt pedig az segít, ha a fiatalok elgondolkoznak azon: 
nincs-e igazság szüleik véleményében? Felnövő gyermekek később sok
szor igazat adnak szüleiknek olyan dolgokban, amelyeket annakidején, 
ifjú korukban, nagy belső tiltakozással fogadtak, — De itt is érvényes, 
az engedelmesség az Isten akarata!

A szülő és gyermek viszonya nemcsak fiatalkori kérdés. Elkísér a 
sírig. 60 éves asszony és 80 éves édesanyja között ugyanúgy fennáll sok 
problémájával, mint 8 éves fiú és 32 éves apa között. Halálunkig tanul
gatnunk kell Isten akaratát gyermekeknek, szülőknek egyaránt.

V. I.

Egyház még nem biztos, hogy van ott, ahol embereknek van bibliá
juk, hitvallásuk és lelkészeik, de ezek némák.* Ahol azonban az írás 
alapján az atyákkal és a testvérekkel való egyezésben az evangélium 
hirdettetik és a szentségek kiszolgáltatnak, ahol Krisztus hangja hall
ható és ahol Krisztus nyújtja önmagát, ott egyház van.

Az egyház folytonossága az azonos evangélium mindig újból való 
hirdetéséből áll. Ha az evangélium azonos az apostoli evangéliummal, 
addig biztosítva van az egyház folytonossága. Nem a kézrátételen múlik 
a folytonosság, vagy az ordináción, hanem az azonos evangéliumon és 
szentségeken. Csak az evangélium által apostoli az egyház. Az idők, 
az igeliirdetők, az igehallgatók változnak, de az evangélium változatlan.

(Schlink)
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LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL

A Nógrádi Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége felvetette az el
váltak esketésének kérdését. Ebben az ügyben a gyakorlati teológia pro
fesszorának szakvéleményét az alábbiakban közöljük — megtárgyalásra, 
hozzászólási lehetőséggel.

Elváltak esketése
1. Általános helyzetkép.

(1) A római egyház közismert állásfoglalásával és gyakorlatával 
szemben a protestantizmust az elváltak újraesketésével lazaság jellemzi.. 
Ebből azonban újabban a különböző lutheránus egyházak igyekeznek ki
gyógyulni és gyakorlatukat az Üjtestamentom bizonyságtételéhez köze
lebb hozni.

(2) Lutheránus területen két felfogás érvényesül: egy enyhébb és egy 
szigorúbb. Az első szerint a „nem vétkes" fél újraesketése megfelelő egy
házi vizsgálat alapján a körülmények gondos mérlegelése után megen
gedhető. A második szerint az elváltak újraesketése nem engedhető meg. 
Azt a laza gyakorlatot, amely nemcsak nálunk, hanem külföldön is meg
található, alig kísérlik meg elvileg igazolni.

2. Exegetikai kérdések.
(3) Az elváltak újabb házasságáról a következő újtestamentomi írás

helyek szólnak: Mt 5,32; 19,9; Mk 10,11—12; Lk 16,18 és 1 Kor. 7.10—11.
(4) Valamennyi igehely megegyezik abban, hogy a házastársak külön

válása -— akár jogi formák között akár a nélkül történik —, nem teszi 
érvénytelenné Isten szemében a köztük létrejött házastársi viszonyt. Ez 
a felfogás áll a mögött a megállapítás mögött, hogy az újabb házasság- 
kötés házasságtörés, és a mögött az apostoli követelmény mögött, hogy 
a különváltak vagy béküljenek ki, vagy ne kössenek újabb házasságot.

(5) Az újtestamentomi igék többsége nyilvánvalóan a szigorúbb állás
pontot támasztja alá. Az enyhébb álláspont hívei két igére hivatkoznak. 
Mt 5,32: „Aki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi 
azt." Mt 19,9: ,*Aki feleségét paráznaság okán kívül elbocsátja és mást 
vesz el, 'házasságtörő". Az érvelés ez igék alapján rendszerint ilyen fór
mán hangzik: egyik fél paráznasága folytán a házasság de facto megtört, 
megsemmisült, a felbontás csak a már megtörtént tényt deklarálja, ezért 
a „nem vétkes" fél szaba'ddá válik újabb házasságkötésre. Ezzel szemben 
a szigorú álláspont hívei gyakran arra hivatkoznak, hogy Máténál ez az 
enyhítés a paráznaság,ra való utalással késői betoldás és a régebbi hagyo
mányban (Márknál, Lukácsnál és Pálnál) nem található. Esetleg arra 
utalnak, hogy a paráznaságért 'halálbüntetés járt s így természetszerűleg 
nyílt meg az újabb házasság lehetősége a másik fél számára.

(6) Bár sokak álláspontja az. hogy az elváltak újraesketésének kér
dése az egymástól eltérő igék miatt exegetikai alapon nem oldható meg, 
mégis rá kell mutatnom néhány tényre. Jézus szavainak valamennyi 
reánk maradt szövegezése negatív fogalmazása és nem annak a tisztá
zását célozza, hogy mi az, ami helyes és lehetséges az elválással és az 
újabb házassággal kapcsolatban, hanem hogy mi az,, ami megenged'he-
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tétlen és bűnös. Jézus szavainak nyilvánvaló célzatát visszájára fordítjuk, 
ha szavainak negatív fogalmazásából pozitív tételt akarnánk levezetni, 
például ilyenképpen: ,,Aki parázna házastársát elbocsátja és mást vesz 
e l , az nem házasságtörő." Ez az eljárás annál inkább helytelen, mert 
pozitív fogalmazásban csak Pál apostol beszél a lehetőségekről és a helyes 
magatartásról, s ő kifejezetten az Úrra hivatkozva helyteleníti az újabb 
házasságot.

(7) Az exegetikai tényállás tehát azt teszi indokolttá, hogy a Mate
r e  fogalmazást rendeljük alá a többi igehely világos értelmének és 
nem megfordítva, hogy a Máté-féle szövegekből próbáljunk levezetni 
olyan pozitív tételt, amelynek a többi íráshelyek világosan ellentmon
danak.

(8) Az újtestamentoimi íráshelyek tehát a szigorú álláspontot iga
zolják.

3. Az enyhébb álláspont problematikája.
(9) Az az álláspont, amely megengedhetőnek tartja a „nem vétkes" 

fél újabb házasságát, nemcsak a Máté-féle szövegekre hivatkozhat — bár 
nézetem szerint helytelenül —, hanem azt a benyomást is kelti, hogy 
emberségesebb és a gyakorlatban Inkább megvalósítható, mint a szigorú 
álláspont. A következőkben azonban rámutatunk a nehézségekre is, ame
lyek részben már mutatkoztak ott, ahol az enyhébb állápont megvalósí
tásával tettek kísérletet.

(10) Az enyhébb álláspontnál elkerülhetetlen a döntés a békesség 
kérdésében. Abban mindenki egyetért hogy az egyház számára nem 
lehet irányadó a világi bíróság döntése. Ez azonban a kérdést nem kö:ny- 
nvíti, hanem nehezíti, mihelyt feltesszük azt a kérdést, hogy milyen 
-egyházi szerv mondja ki a döntő szót. Van olyan rendtartás, amely 
a döntést a lelkészre bízza és lehetővé teszi, hogy megkérdezze az egy
háztanács véleményét, az érdekelt fél pedig a felettes egyházi hatósághoz 
fellebbezhet. Mások az egyház házassági bíráskodásának legalább rész
leges felújítását követelik az elváltak újraesketésével összefüggésben. 
Külföldi kísérletek eredményeiről nincsenek megbízható adataim, de 
tudok nyilatkozatokról, amelyek mindkét megoldással elégedetlenek.

(11) Még súlyosabb kérdés azonban a vétkesség elbírálása tartalmi 
szempontból. A házasság a legintimebb életközösség. Benne a különböző 
okok és okozatok annyira összefonódnak és az összefüggések annyira 
rejtettek nemcsak a kívülálló, hanem -még a házastársak -számára is, 
hogy az egyik fél vétkessége vagy hibátlanság-a alig deríthető ki a való
ságnak megfelelően. A felek ezenkívül a bíróság előtt tudatosan is meg
másítják vagy elhallgatják a tényeket. A világi bíróságok ezért több- 
ny ire dilemmában vannak és döntésűiket kénytelenek az eléjük tárt 
tények alapján meghozni, -jóllehet azok sokszor nemcsak nem tárják fel, 
hanem egyenesen elfedik a valódi ökokat. De ennél sokkal fonákabb 
helyzetbe kerül az egyházi személy, vagy bíróság, >ha azzal az igénnyel 
lép fel, hogy a világi -bíróságnál komolyabban, a valóságnak megfelelőb
ben és igazságosabban akar dönteni a vétkesség kérdésében.

(12) Ez a nehézség, amely a vétkesség elbírálása körül jelentkezik, 
arra a súlyos teológiai hiányosságra mutat, amely az enyhébb álláspont 
mögött rejtőzik. Jézus szavai szerint a házasságban kette-n egy testté, 
egy emberré lesznek. Ezzel -nem követelményt -állít fel, hanem tényt 
állapít meg: a házasságban ennyire egybeforr két ember, akár akarja, 
akár nem. A  házassági közösséget érintő bűnöknél teljesen lehetetlen 
a vétséget egyik félre hárítani és a másikat felmenteni. Az egyház a
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házasélet szoros közösségének és a bűnök szövevényességének ismereté
ben nem teheti meg azt, hogy az elvált felek közül az egyiket vétkesnek 
mondja, a másikat pedig felmenti.

(13) Egy másik teológiai hiba jelentkezik abban, hogy ez az állás
pont az egyik fél paráznasága miatt felbomlott házasságot semmisnek 
tekinti és erre alapítja azt. hogy megengedhető az újabb házasságkötés. 
Nemcsak arra kell mutatnunk ezzel szemben, hogy ha a megtört házas
ságot semmisnek tekintjük, akkor következetlenség az újabb házasságot 
csak az ártatlan félnek megengedni, hanem azt is hiányolnunk kell. hogy 
nem érvényesül ebben az álláspontban a házasság isteni rendjének a. 
ténye. A házasságban ugyanis nemcsak két személy van kötve egymáshoz, 
hanem két személy van kötve a házasság isteni rendjéhez, amely őket 
halálig érvényesen köti egybe. Ahogyan nem lehet azt mondani, hogy 
nincs atyánk, mert nem engedelmeskedünk néki, vagy hogy nincs Isten, 
mert nem hiszünk Benne, úgy azt sem lehet mondani, hogy semmis a 
házasság rendje, mert vétkeztek ellene. Ha két ember házassága bármi 
okból felbomlott. Isten akkor is összetartozónak tekinti őket. Isten sze
mében a házasság felbonthatatlan: Előtte az egyszer megkötött házasság 
akkor is érvényes, ha a házasfelek ténylegesen és jogilag különváltak.

(14) Ezek szerint sem exegetikai, sem teológiai, sem gyakorlati alapon 
nem tudom magamévá tenni az enyhébb álláspontot.

4. A szigorúbb álláspont problematikája.
(15) A szigorúbb álláspont mellett egy egész sor érv sorakoztatható fel.. 

Mellette szól nemcsak az Írás bizonysága, hanem az is, amit ellenvetés
ként sorakoztattunk fel az előző pontokban az enyhébb állásponttal 
szemben. 'Ezeket most nem ismétlem, csak arra mutatok rá, hogy ez az 
álláspont következetesen érvényesíti a házasság isteni rendjét, annak 
bensőségét és felbonthatatlanságát. Gyakorlati alkalmazása esetén meg 
is termi gyümölcseit. Nem egy esetben kimutatható, hogy visszatart a 
könnyelmű elválástól. Nem jelentéktelen tény az, hogy katolikus terüle
teken feltűnően kisebb a válások arányszáma, mint protestáns területe
ken. De a szigorú álláspontot vállaló lelkészek is tudnak olyan eseteket* 
•-.melyeknél az újabb házasságra készülő felek elálltak szándékuktól, sőt 
végül kibékültek eredeti házastársukkal, mert a lelkész megtagadta az 
újraesketést és rásegítette őket arra a megoldásra, amelyet Pál apostol 
Jézusra hivatkozva kötelező erővel ajánl. Mind emellett mégsem lehet 
elhallgatni, hogy ez az álláspont sem problémamentes.

(16) Komoly ellenvetés az, hogy a szigorú álláspont következetes é r - . 
vényesítése az átlagos keresztyének erejét meghaladó követelményeket 
állít fel, akár a ,kibírhatatlan" vagy „vétkes" házastárssal való megbéké
lésről, akár a különváltan élés veszélyeinek és nehézségeinek elviselésé
ről van szó. Világos hogy ez általában csak Krisztusban lehetséges, amint
hogy Jézus és Pál is keresztyénék számára rendelkezik így. Kétségtelen, 
hogy a házasság mindig a hit próbája is. a házassági nehézségek pedig 
különösen is azok. Joggal tehető fel azonban az a kérdés,, hogy azokat* 
akik amúgyis nehezen viselik el az élet nehézségeit, — erre vall házassági 
csődjük is! — 'helyes-e még szigorú rendszabályokkal terhelni. Erre 
azonban még több joggal válaszolhatjuk azt, hogy az egyháznak nem 
lehet az a feladata, hogy az ilyen embereken Krisztushoz terelés helyett 
isten rendjébe ütköző engedményekkel segítsen. Ezt megtehette Mózes 
a törvényadó, de nem teheti meg az evangélium szolgája.

(17) Ennél is súlyosabb ellenvetés az, hogy sok esetben lehetetlen 
az elváltak kibékülése, mert az egyik fél már újabb házasságra lépett.
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Ez az eset valóban gyakran előfordul, bár az Írás nem szól erről a lehető
ségről Pál utasítását azonban csak úgy lehet értelmeznünk, hogy ha nem 
lehetséges a kibékülés, akkor marad a másik lehetőség: „maradjon úgy".

(18) Végül kitérek arra az ellenvetésre is, amely utal a megbánás 
és a bűnbocsánat lehetőségére. Ez csak közvetve van kapcsolatban . az. 
elváltak újraesketésével. Felmerülhet ugyanis az a kérdés (gyakorlatban 
fel is merül), hogy valaki már megkötötte az újabb házasságot, de Krisz
tusban hitre ébred és megbánja bűnét. Mit tegyen? Felbontsa második 
házasságát és visszatérjen az elsőbe? Talán ez nem is lehetséges. Máso
dik házasságából gyermekei is születhettek ,akik jobban rászorulnak 
mindkét szülőre, mint az első házasságból valók. Vagy ilyen esetben 
elismerhető a második házasság, és ha megbánta bűnét, talán még meg. 
is áldható a házassága? Világos, hogy Istennél van bocsánat a házasság
törés bűnére, de a bűnbocsánat alá is húzza, hogy bűn történt, esetleg, 
olyan bűn, amelynek következményei nem tehetők jóvá. bár Isten ezt 
is megadhatja. Éppen ezért az egyház nem végezhet olyan szertartást, 
amellyel igazolja, vagy csak látszólag is igazolja azt, ami Isten rendje 
ellen van. Ellenben a bűnbocsánat szolgálatával elhordozhatóvá teheti 
azt az állapotot, amelyben az ember bűnei miatt került.

(19) A szigorú álláspont embertelennek látszik — Mt 9,10 szerint, 
már a tanítványok is elviselhetetlennek érezték —, de ez az álláspont 
Isten igéjére és rendjére támaszkodik. El is viselhető Krisztusban. Éppen 
ezért ez az álláspont nem képviselhető az evangélium erőteljes és hűsé
ges hirdetése nélkül.
5. Liturgiái kérdések.

(20) Az elváltak újraesketése nem liturgiái kérdés és nem is oldható 
meg liturgiái szövegezésekkel.

(21) Az elváltak újraesketése nem az eskü miatt kérdéses, ezért 
a vele kapcsolatos kérdéseket sem lehet megoldani az eskü elhagyásával. 
Mert nem az eskü teszi felbonthatatlanná a házasságot, hanem Isten 
rendje. Két ember tényleges házassága Isten szerint felbonthatatlan, akár 
tudják ezt, akár nem. akár csak egyszerű igent mondtak az anyakönyv
vezető előtt, akár esküt tettek a templomban. Aki házasságot köt, az 
felbonthatatlan házasságot köt, mert nem lehet más házasságot kötni, 
mint felbon ihatatlant. Ez abból adódik, hogy a házasság Isten rendjén 
alapul, nem pedig két ember megegyezésén, amelyet újabb megegyezés
sel fel is bonthatnak. A kölcsönös megegyezés szükséges a házassághoz, 
de nem az az alapja, hanem Isten rendje, amelybe a házasulandók köl
csönös megegyezéssel belépnek, és amely attól fogva érvényes rájuk, 
akár tisztában vannak vele a házasságkötés pillanatában, akár nem. Az 
egyháznak azonban minden esetre úgy kell alakítania az esketés litur
giáját, hogy a házasság rendjének ezt az isteni kötelezését: a házasság 
felbonthatatlanságát világossá tegye. A hazai reformáció ennek kieme
lésére vezette be, vagy tartotta fenn a házassági eskütétel szokását.

(22) Az elváltak újraesketését nem .lehet elfogadhatóvá tenni azzal, 
hogy egyszerűsítjük a szertartást, kihagyjuk az esküt, csák fogadalom
féleséget mondatunk, vagy még azt sem, esetleg csak áldást mondunk, 
vagy még azt sem, vagy bűnbánó imádságai cseréljük fel; vagy talán 
nem olvassuk fel a házasságra vonatkozó lekciókat (magunk alatt vág
nánk vele a fát), ellenben szigorúhangú prédikációval helyettesítjük és 
ráadásul kizárjuk a gyülekezetét. Éppen itt ütközik ki az enyhébb állás
pont belső ellentmondása és tarthatatlansága. Először: Ha megengedjük 
az újabb házasságkötést azon a címen, hogy az illető -nem „vétkes fél“ ,
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akkor milyen címen tesszük ezeket a megkülönböztetéseket? Miért kezel
jük mégis úgy, mint vétkes felet? A másik még súlyosabb: Ha megen
gedjük az újabb házasságkötést, akkor hogyan merjük a szertartások 
egyszerűsítése címen azt a benyomást kelteni., hogy ez nem teljes értékű 
és ezért nem is egészen kötelezőerejű házasságkötés? Elváltak 'esetében 
nem kellene-e minden eszközzel még inkább kidomborítani, hogy a há
zasság felbonthatatlan?

(23) Ha valaki az enyhébb álláspont alapján lehetségesnek tartja a 
vétkes fél újabb házasságkötését, akkor az egyházi funkciónak azonosnak 
kell lennie az első házasságkötés rendjével. A szigorúbb állásponthoz 
természetesen semmiféle házasságkötésre emlékeztető szertartás nem 
illik, hanem csak gyónásnak lehet helye.

6. Lehetőségek és teendők.

(24) Az elváltak újraesketése országos rendezést igényel. Ehhez azon
ban egyenlőre hiányzik a nélkülözhetetlen minimális konszenzus is.

(25) A kérdés megoldásánál nem mellékes a jogi tisztázás és rende
zés, de a fő szerep mégis Isten igéjének jut.

(26) Ezért mindenek előtt Isten igéjének tanítását kell tisztáznunk 
egymás között a házasságról, az elválásról és az újabb házasságkötésről, 
s azután tisztán kell hirdetnünk Isten rendjének érvényességét és köte
lezését épp úgy, mint Isten bűnbocsátó kegyelmét, amely ezt a rendet 
elviselhetővé teszi bűnös és gyarló emberek számára.

(27) Isten igéjének 'hűséges 'hirdetése szószékről és lelkipásztori szol
gálatban országos rendezés nélkül is sok esetben meghozhatja a meg
oldást: elejét veheti házasságok felbomlásának, kibékítheti az elváltakat, 
megakadályozhatja az újabb házasságikötést, sőt olyan közvéleményt is 
teremthet, amelyben híveink nem is követelik az elváltak újraesketését. 
Isten igéjének ilyen hirdetése fontosabb az egyházjogi rendezésnél.

(28) Isten igéjének ilyen hirdetése nem teszi feleslegessé az elváltak 
újraesketésének egyházjogi rendezését, de egészségesnek csak azt a fej
lődést tarthatjuk, amelynél az egyházjogi rendezés az igehirdetés gyü
mölcse.

Budapest, 1957. március 29-én.
Prőhle Károly

L E L K É S Z E V A N G É L I Z Á C I Ó K
A lelkészek számára evangélizáció lesz május 14—17-ig Foton és 

május 21—24-ig Gyenesdiáson. Az evangélizáció összefoglaló címe: „Sír
janak a papok." (Joel próféta könyve papi szemmel olvasva.) A szolgá
latot végzi Turóczy Zoltán püspök.

Evangélizáció lesz a papnék számára július 2—5-ig Gyenesdiáson 
és július 16—19-ig Foton. Az evangélizáció összefoglaló címe: Asszony
hűség (Rut könyve papné szemmel olvasva.) A szolgálatot végzi Turóczy 
Zoltán püspök.
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F I G Y E L Ő

Levél esperesi beiktatásra
Ezekben a hónapokban régi és új esperesek indulnak szolgálatukra. 

A sok üdvözletből, ami feléjük száll, most kiemelünk egyet. Több mint 
néhány sablonos szó: kis tanulmány az egyházkormányzásról. (Szerk.)

Kedves barátom!
Esperessé .történt megválasztásod alkalmával és beiktatásod küszöbén 

szeretettet köszön telek 1 Kotr 12,28 versével:
„Rendelt az Isten az aniyaszeintegyházban némelyeket először apos

tolokul, másodszor .profétálkiül, harmadszor tanítókul, — azután csoda
tevő erőket, gyógyítás kegyelmi ajándékait, szegényeik megsegítését, kor
mányzásit, nyelveken-szólás némáit".

Ennek a nagy igének egy szavát most külön aláhúzom: ia kormány
zást.

1. Fontos ennek az igének ia helye. A lelki ajándékok nagy fejezeté
ben szól az apostol az egyházfcormány zásról. Az egyiházlkormányzás tehát 
teológus-nyelven ciharizmia. Az igen nagy dolog. A kifejezés a charis-ból 
(ikegyeieim) származik. Amiről ít)t szó van, az kegyelemből ered, kegyelem 
a tartalma, kegyelem a célja. Az egyházlkormányzás arra va-ló, hogy a 
kegyelem csatornája legyen. — Páll a kormányzást egy sorban említi az 
apostölsággal, prófétas'ágigal, tanítással, szeretetszolgálattal. Az egyház- 
kormányzás tehát szerves és igen fontos része az egyházi munkának.

Az egyház nem élhelt rend nélkül, tehát nem élhet kormányzás nél
kül. — He pedig dbardzma, akkor ugyanaz .vonatkozik rá, ami a többi 
cbanizmára. Három dolgot mond Pál levelében a cbarizmáról. Első, hogy 
az a Szentlélek ajándéka. A kormányzásnak óis van mesterségbeli része, 
a technikáját él lehet sajátítani, de az igazi jó egyházkormányzás a 
Szentlélek ajándéka, amit kérni és kapni lehet.

Második, hogy a cihairiizima haszonra adatik. Az egyihézkónmányzás 
nem uralkodásra való, nem réttegtetés a célja, hanem haszon. Emberek 
üdvösségéhez és Isten dicsőségéhez van igen erős köze az egyházkormány
zásnak.

A cbarizmáról azit is mondja —1 hanmadlszoir — Pál, hagy az fél- 
gerjeszthető. 2 Tim 1,0. Az egyházi szolgálat kormányzati részét némelyeik 
jobb kedvvel végzik, mások kevésbé. De a rendétien irodának, jelentéseik 
elmaradásának nincs igazi mentsége, mert az egyházkormányzás chariz- 
mája — hia meglankadumk benne — a Szentlélek által feilgerjeszfhető.

2. Fontos ennek a sédnek a tartalma is. Pál eredeti nyelvén a kor
mányzás: kybernézis. Ez pedíiig haj óvezetést jelenít. Milyen miélyértelmű 
gazdegjelenitésű dOlog ez! Nem véletlen, hogy az egyház jelképe leg- 
kezdettől fogva a hajó. Hölgy listán az egyházban kormányzást rendelt, 
ez azt jelenti, hogy az egyház úton van, Nincs még hazai Ikíiikötőbeni 
csak hajózik feléje. Még pediig örvénylő mélységek felett, viharos 
tengeren. Az egyház népe nem luxus-hajón sétáviitoirilázilk, hanem hadi
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hajón, bordaropogtató vizeken navigál. De azzal a nagy reménységgel, 
hogy egyszer csakugyan hazaér, s kiköthet majd az örök partok biztos 
kikötőjében. Kísértés és romlás az, ha az egyház elfelejti, hogy úton van; 
ha elfelejti, hogy itt most küzdelem az élete; ha elfelejti, hogy mi a 
véigső célja. Ez ellen a hármas rontó kísértés ellen Isten egyebek mellett 
azzal fliigyélmeztet és fegyverez fel, hogy kybernézíist, kormányzást ren
del iaz anyaszentegyházban.

3. Fontos ennek az igének számodra való mostani' mondanivalója is. 
Espenesi tisztedben fődolgod a kormányzás lesz. S Te ezt azzal a meg
győződéssel végezheted, hogy az egyház egyik igen lényeges munkarészét 
végzed. -Hüvatalvizsgálatáíid, iratkezelésed, statisztikagyűjtésed sokkal 
több, mint -az ékes jórend őrzése, mert az egyháztoormányzás is Jézus 
ügyére: emberek üdvösségére, Isten dicsőségére néz. Szigorúan kell tehát 
kormányoznod. Persze 'azt is tudni kell, hogy ebben az igében a charizmák 
között bizonyos rangsor van. Először jön az igehirdetés, aztán a szeretet
szolgálat és csak azután a kormányzás. Mögötte már csak egy charizmia 
van, a nyelveken-szólás; ez el is sorvadt azóta az egyházi szolgál altiban. 
Arra figyelmeztet ez, hogy az egyházkormányzás nem magáért való öncél, 
hanem az igehirdetésért és szeretetszolgálatért van. Az öncélúvá tett 
kormányzás nem egyházi munka, hanem gonosz bálványimádás, átlkos 
bürokratizmus. Ez ellen úgy .védeíkezhetsz, ha újra meg újra és mindig 
úgy veszed irtot dharizmát. Istentől való ajándékot, s.ha nem felejted 
el, hogy az első korinthusli llevél charizmás 12. fejezete után következik 
a 13. fejezet, a .̂ kiváltképpen való út“, amelyben Pál minden kegyelmi 
ajándékok legnagyobbikát a szeretettben jelöli meg.

Amikor most megindulsz a sok-sok kormányzati feladat nehéz mun
ka jt elé, minden fcémiivalód s a mienk is belefér ebbe az dmádságibar 
mentsen meg Téged Isten az Ötőlie elszakított s öncélúvá tett, — az em
berek ellen fordított, szeretetlen egyházfcormányzás Vétkétől, s ajándé
kozzon meg Téged, és egyházmegyédet is a vallóban chiarizmatikus egyház- 
kormányzás áldáséval a gyülekezetek javára, azaz Isten dicsőségére t

Mikor a Lelkipásztor szerkesztője megkért, hogy néhány sort 
írjak erről a témáról a mellékelten közölt képekhez kapcsolódva, 
két emlék vált elevenné bennem.

Az egyik: fiatalon, tragikusan elhúnyt kollégánknak, Révész 
Istvánnak szép álmai, tervei és rövid ideig tartó szolgálata. Évek 
múltak, de akik érdeklődést mutatnak az egyházművészet iránt, 
most is emlegetik nevét. Ügy emlékezünk rá, mint aki az egyház 
és a képzőművészet viszonyának tisztázásában gyakorlati munká
jával és tudományos kutatásával ma is indításokat adó jó szolgá
latokat tett.

Szabó József

Egyszerűség és ízlés az ige szolgálatában

76



A másik emlék 1952 nyaráról való. Két augusztusi napon egy
házművészeti konferenciát hívtunk össze a Luther Márton Intézet
ben. Lelkészek és képzőművészek találkoztak össze igen termékeny 
eszmecserét folytatva. A konferencia célkitűzése gyakorlatias volt: 
hogyan lehetne egyszerű eszközökkel is ízléses ipari és művészi 
munkát alkalmazni az egyházi életben, olyat amely a mai ember
hez közelálló, közérthető, a gyülekezeti szükségletet kielégíti és az 
Ige szolgálatában áll. A konferencián rögtönzött kiállítás is volt, 
Így kezdtem beszámolómat erről a konferenciáról:

„Művészeti és liturgikus kérdésekkel foglalkozhat az egyház 
menekülésből, tulajdonképpeni és égető kérdései elől való kitérés
képpen. A háború utáni német protestantizmusnak gyakran vált 
kísértésévé ez a menekülés. A szemléletességről, a művészi kifejezés 
vágyáról való lemondás lehet azonban a belső megfáradásnak, pesz- 
szimizmusnak, mondanivaló hiányának, örömben és hálaadásban 
való szűkölködésnek a jele.”

Az egyházművészetnek ma is elsődleges forrása, a tisztázott 
mondanivaló igazságáért folytatott fáradozás, az ezzel mindig 
együtt járó öröm és hálaadás. Az ilyen öröm egyszerű és szerény 
lehetőségek között is keresi az ízléses, művészi kifejezés formáit. 
Ez figyelhető meg a bemutatott két képen is.

Az első kép
a München melletti Eichenau „Freizeit-Kirche” -jének oltáráról 
készült fényképfelvétel. Tulajdonképpen egy konferenciai telep 
nagyterméről van szó. Gondoljunk Gyenesdiásra, a nagyteremben 
tartott úrvacsorai istentiszteletekre, a rögtönzött oltárra. Az eichen- 
aui oltár egyszerűségével szervesen illeszkedik bele a fával burkolt 
mennyezetű terembe. Sima, kétszárnyú ajtó takarja el az oltárt, 
amikor nem istentiszteleti célra használják a termet. A felhasznált 
anyag: tégla, fa, kovácsolt vas természetes színével hat, nem bújik 
habarcs, vagy olajfesték alá. Nálunk is lehetne ilyenféle megoldást 
találni olyan gyülekezeti helyiségeknél, amelyekben nem csak 
istentiszteletet, hanem szeretetvendégséget, vagy más gyülekezeti 
összejövetelt tartanak.

A másik kép
a hamburgi Szt. Márk templom oltárát mutatja be. A templom 
háborús sérülést szenvedett. A  gótikus templomot újonnan kellett 
„berendezni” . Az új oltár asztal-szerű. Nincs oltárkép. Nem is szük
séges, mert csak eltakarná a szép színes ablakokat. Keresztelő me
dence, oltár és szószék alapja fehérrel fugázott sötét klinker téglából 
készült. Ez is kiemeli egységüket, összetartozásukat. A szószék ala
csony. Közel lép a gyülekezethez. Mai formák és mégsem hatnak 
zavaróan a régi gótikus templomban. Az újjáépítésnek nem kell 
minden esetben a régi pontos helyre állítására törekednie.

Benczúr László
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Konferenciai terem becsukható oltára.

78



Gótikus templom háborús sérülésből újjáalakított 
oltára.
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A Z  I G E H Í R D E T Ő  M Ű H E L Y E

VIRÁGVASÁRNAP
János 12 :1—8

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
A szokásos udvariassági gesztust a túláradó szeretet és hála 

tettévé avatja az a körülmény, hogy Mária drága (300 napi napszám 
órába került) és igen nagymennyiségű (32 dkg) illatszert használ fel, 
és saját hajával törli meg Jézus lábát. Olyan sokat kapott Jézustól 
•— nem sokkal előbb testvérét, Lázárt is visszakapta a halálból —, 
hogy ehhez képest a legnagyobb áldozat sem sok. Ugyanakkor tet
tének mélyebb, általa nem is sejtett jelentősége van: Jézus halá
lára céloz, mintha előre megkente volna holttestét. Judás kicsinyes 
és önző számítgatását némes cél fedezékébe rejti, de a „szegények 
érdekét” Jézus nem engedi szembeállítani az Iránta való szeretettel.

A Krisztus iránt való szeretet számára a legnagyobb áldozat 
sem drága!

V. I.
RÉSZLETES VÁZLAT:

Amit nem lehet megfizetni
Virágvasárnap arra tanít bennünket, hogyan kell fogadnunk a kö

rünkbe érkező Jézust. A megszökött történet, Jézus jeruzsálemi bevonu
lásának története elmondja, hogyan fogadta őt egy város, sőt, hogyan 
fogadta őt egy egész ország. Ujjongó sokaság tolongott az utcákon, lelkes 
hozsánnával köszöntötte, ruháját terítette lábai elé, virágot, pálmaágakat 
hintett útjára.

Ma egy egészen másfajta történetet hallottunk. De ez is virágva
sárnapi történet. Itt is Jézus „bevonulásáról”, érkezéséről van szó. Igaz, 
nem egy városba, nem is egy egész nemzethez, hanem „csak” egy család
hoz érkezik. Megláthatjuk, miként fogadta Jézust egy család?

1. Keresztyén család. Nagy dolog az, hogy szerte a világon vannak 
egyes hívő, keresztyén emberek. Nagy dolog az, hogy vannak keresztyén 
gyülekezetek, sőt vannak megkeresztelt népek is. Mai szent igénk arra 
hívja fel figyelmünket: fontos, hogy legyenek keresztyén családok!

Mindig is fontos volt ez. De különösképpen megnőtt a keresztyén 
család jelentősége ma. Rajta nyugszik az egyház jövendő sorsa. A család 
ma nem elégedhetik meg azzal, hogy „elküldi” megkeresztelni gyerme
két, esetleg megtanítja az esti imádságra, hanem a család teljes keresz
tyén nevelést adjon gyermekének. El kell vezetnie Jézushoz, kezébe kell 
adnia a Bibliát és meg is kell tartania a hitben.

Vajon ilyen család-e a mi családunk?
2. A keresztyén családban szeretik Jézust. Hogyan?
a) Márta szolgált Jézus körül. Nincs keresztyén élet szolgálat 

nélkül.
b) Lázár puszta létével, életével tett bizonyságot. „ . . .  oda ménének 

nemcsak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák. . . ” (9. v.)
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c) Mária áldozatra kész Jézusért. Féltve őrzött kincsét adta oda 
neki A keresztyén élettel együtt jár az áldozatvállalás Jézusért.

3. Vajon nem tékozlás-e az, amit Mária cselekedett? Judás annak 
tartotta, hiszen drága kenet volt.

Vannak, akik esztelen tékozlásnak tartanak minden áldozatot, ami
vel a hívő'lélek Jézus iránti szeretetét mutatja meg'. A templomban 
eltöltött időre azt mondják: Inkább pihentél volna azalatt otthon. Az 
Isten országa érdekében végzett munkádról azt tartják: Csinálhattál volna 
mást amivel pénzt kereshetsz. Isten ügyére szánt adományodról azt vall
ják: lelkiismeretlenség volt megvonni gyermekeidtől.

4 . Nem tékozlás, csak gyarló viszonzás Mária áldozata. Hiszen oly 
sokat kapott Jézustól. Tőle ismerte meg ,,az igazságot”. Benne találta 
meg békességét. Jézus adta vissza neki testvérét Lázárt, amikor feltá
masztotta. Ezt a sok jót sosem lehet ,,túlfizetni”, sőt egyszerűen „megfi
zetni” sem lehet. Mária áldozata nem is akart fizetség lenni, hanem csak 
szeretetnek szeretettel való viszonzása.

Mi is oly sokat kaptunk Jézustól. Elménkbe világosságot, szívünkbe 
békességet, bűneinkre bocsánatot, munkánkra áldást. És főképpen kap
tuk őt magát, aki a Golgota keresztjén meghalt értünk. Ezt nem lehet 
megfizetni. De — bármily gyarló módon — szeretettel viszonozni kell.

Az ember szereti nagy hangon mondogatni: „Megfizetem!” Ha vala
mit nagyon meg akar szerezni, arra hivatkozik: Megfizetem! Ha valaki
től szolgálatot kér, azzal ad nyomatékot kérelmének: Megfizetem! Ha 
pedig valakinek kárt okozott, azzal nyugtatgatja: Megfizetem! Valóban! 
Sok mindent lehet megfizetni. De azt az áldozatot, amelynek meghozata
lára virágvasárnapján indult el Jézus: szenvedését, megváltó halálát meg
fizetni sohasem lehet. De valamivel viszonozni kell. Mivel? Ö meghalt 
értünk — mi éljünk neki! Ámen.

GONDOLATOK A SZÓSZÉKI IMÁDSÁGHOZ:
Úr Jézus! Ezen a mai napon legszívesebben eléd mennénk hangos 

hozsánnával virágot hinteni utadra. De aztán eszünkbe jut, hogy te nem 
ünnepeltetni akarod magadat, hanem a Golgotára indulsz, meghozni 
értünk a te nagy áldozatodat, feláldozva üdvösségünkre tiszta, szent, 
tökéletes életedet. Ezért a nagy áldozatodért fogadj el tőlünk egy kicsiny 
áldozatot. Fogadd el a mi tisztátalan, bűnös, gyarló életünket. Fogadd el 

és formáld neked tetszővé. Ámen
id. Dedinszky Gyula

NAGYPÉNTEK
Lukács 23:39—46

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
A két gonosztevő zsidó zélóta: a politikai messianizmus híve. 

Az egyiknek szemében Jézus halála messiási voltának gúnyképe. A 
másik azonban élete utolsó órájában a megfeszített Krisztus láttán 
hitre ébred: megbánja bűneit és elfogadja Krisztust Megváltónak. 
Jézus válaszából nyilvánvaló, hogy a Vele való közösség nem távoli 
jövő, hanem azonnali ajándék, még a halál sem szakíthatja szét. 
íme az első kegyelemből, hit által megigazult ember a „Kereszt 
tövében” !
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Jézus halálát jelek kísérik: sötétedés, a szentek szentje függö
nyének széthasadása. Titokzatos néma bizonyságtételek ezek arról, 
amit a megtérő lator megvallott: a világ Üdvözítője függ a kereszt
fán.

Jézus ajkán az elalvás előtti zsoltár-imádság a bizodalmas gyer
meki hitnek vallomása, amely áttör a halál ismeretlen sötétjén.

Ave Crux, spes unica! Krisztus keresztje az egyetlen reménysé
günk most és halálunk óráján!

V. I.

RÉSZLETES VÁZLAT:

Botránkozás vagy üdvösség
Jézus Krisztus keresztjével szemben soha nem maradhatott közöm

bösen érdektelen az ember. Már az első nagypénteken, a legközvetlenebb 
szemtanúi — a keresztre feszített két gonosztevő — döntés elé kerültek. 
Pedig nekik eléig lehetett akkor a maguk baja, vagy tekinthettek volna 
az egyoldalú rokonszenv sorstársi megértésével a harmadik szenvedőre 
s ehelyett a maguk bitófájánál is jobban foglalkoztatja őket az a középső 
kereszt s életük utolsó óráját is lefoglalja a vele szembeni állásfoglalá
suk. Nekik is dönteniök kell. Vajon hogyan döntenek? Pontosan úgy, 
ahogyan Pál apostol későbben minden emberre kiterjedően hirdeti: 
Krisztus keresztje egyiknek botránkozás, a másiknak Isten üdvözítő 
ereje.

I. Kik számára lesz botránkozás nagypéntek keresztje?
a) Mindazok számára, akik mást várnak a megváltótól, mint amit 

Jézus szenvedésében és halálában kínál. A lator szitkozódása: „Ha te 
vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket Ls!“ feladat-kijelölés, 
programadás egy megváltó számára. Ebben mutasd meg, mit tudsz! A 
ma botránkozók legtöbbje is azzal indokolja szembefordulását: Jézus 
nem vitte véghez két évezred alatt, amit ők megkívánnak a Krisztustól-

b) Megbotránkozik Krisztus keresztjében mindenki, aki a bűnének 
csak a következményétől szeretne szabadulni, nem pedig magától a bűn
től. A  gonosztevő a bitófától, a tolvaj a tettenéréstől, a házasságtörő a 
botránytól, a rágalmazó a szembesítéstől, a hazudozó a megszégyenülés- 
től. De a dédelgetett, mentegetett bűnt szeretné megtartani mindegyik. 
Pedig a Kereszt oda állt közém és a bűnöm közé. Attól akar elszakítani. 
Hogyne botránkoznék benne mindenki, aki ragaszkodik a bűnéhez!

c) Akik nem készek egészen újat kezdeni. A „szabadíts meg minket 
is“ — kívánságban a régi életbe való visszamenetel vágya izzik. Pedig 
Jézus golgotái halála tarthatatlannak ítéli a régit. „Ha egy meghalt 
mindenkiért, mindazok meghaltak; és azért halt meg' mindenkiért, hogy 
akik élnek, ezután ne maguknak éljenek . . . “ (II. Kor. 5:15).

II. Kik számára lesz üdvözítő erővé Krisztus keresztje?
a) Akik meglátják a döntő különbséget a maguk szenvedése, bűnhő- 

dése és Jézus keresztje között. „Mi ugyan méltán, de ez semmi méltat
lan dolgot nem cselekedett” — feddi társát a bűnbánó lator. Jézus ár
tatlan szenvedésének világánál nőnek naggyá a bűneink és lesz indokolttá 
az ítéletünk. De á beismerés és a megalázkodás már első lépés a Meg
váltó felé.
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m Akik e l fogadják  ebben a meggyötört, meggyalázott emberben az 
Jeten Fiát Mások gúnyolják Jézus uraságát, ez a lator imádkozik Hozzá: 
,,Uram emlékezzél meg énrólam, amikor eljössz a te országodban!

         c) akiket nem von többé a múlt, hanem minden vágyuk a jövendőt 
SJ. együtt Jézussal. Akár itt a földön, a kegyelemből való új életben, 

Kfr . ott a megvalósult Isten országában.
Ez á nagypéntek is döntés elé állít. Bennünket- is. Lehet perelni 
kereszttel ' fölényesen bírálgatni, magunkbiztosan elmarasztalni. De 

ha elfogadjuk Isten rejtett bölcsességének és a gyengeség köntösébe 
öltöztetett hatalmának, ha hittel borulunk le az előtt a megcsúfolt, véres 
szenvedő előtt, mi is megtapasztaljuk „még ma” Isten üdvözítő erejét.

GONDOLATOK A SZÓSZÉKI IMÁDSÁGHOZ:
Keresztrefeszített Jézus Krisztus, Megváltó Urunk! Véres kereszt

fád bűneink nagyságáról beszélt ma nekünk. Milyen megdöbbentő a 
megátalkodottság, a hitetlenség és a gonoszság, amely még a kereszted 
előtt is fogva tud tartani. De annál csodálatosabb mentő szereteted, 
amellyel halálod óráján is megnyitottad a mennyet egy gonosztevő előtt. 
Őrizz meg attól, hogy eljátsszunk ilyen bizonyos üdvösséget. Ámen.

Csepregi Bála

HÚSVÉT VASÁRNAP
Máté 28 : 1— 10.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
A feltámadás titkát itt is szent homály fedi, bár Máté evangé

lista ír le legtöbbet a kísérő jelenségekből (2-—6. v.). Az asszonyok 
hisznek a feltámadásról szóló igének és indulnak bizonyságtételre. 
Félelem és öröm kíséri lépteiket. Jézus él! — ez egyszerre félelmetes 
és örvendetes. A hit útján indulókkal a feltámadott Jézus találko
zik — a megtapasztalás útján: megbizonyítja magát. Szava: evan
gélium („Legyetek üdvözölve” — „Örüljetek” ! — „Ne félje
tek!” ) és — megint csak — küldetés!

Hinni és indulni — ez husvét két csodálatos emberi mozdulata!
V .  I .

RÉSZLETES VÁZLAT:

Húsvét hármas szava
Az az angyal, akivel húsvét hajnalán a szent sír őrzői s a halott 

Jézust kereső asszonyok találkoztak, két megbízatást kapott Istentől. El 
kellett hengerítenie a sír szájáról a nehéz követ, s el kellett mondania 
a mindössze két asszonyból álló, első húsvéti gyülekezetnek az első 
húsvéti prédikációt. A villámló tekintetű angyal, az elhengerített szikla 
és az üres sír látása nem adatott meg nekünk, mai gyülekezetnek. Ne 
is kívánjuk ezt. Lehet, hogy e félelmes csoda láttán m i-is olyanok len
nénk, mint a hóltak. Látnunk nem lehet, de hallanunk szabad. Szabad
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ma meghallanunk Isten igéjének húsvéti üzenetét, húsvéti parancsát 
és húsvéti ígéretét.

1. Az üzenet ez: , A megfeszített Jézus nincs a sírban, metft feltáma
dott, amint megmondotta volt.”  Nekünk, keresztyéneknek tehát nem 
halott hősünk van a jeruzsálemi temetőben, hanem élő Urunk á menny
ben!. Él, tehát van ajka, hogy szóljon; szíve, hogy könyörüljön; karja, 
hogy megtartson. És Ür, aki húsvétkor nyilvánvalóan megmutatta, hogy 
a nagypénteki kudarc látszata ellenére Ö győzött bűn, Sátán és halál 
felett.

Az asszonyok kegyeletes szokásból mentek a sírhoz, de a húsvéti 
üzenet meghallgatása után élő és örvendező hittel távoztak onnan. Nem 
kérdem, hogy e mostani gyülekezet miért s milyen lélekkel jött húsvét
kor a templomba, de könyörgök a Szentlélek segítségéért, hogy az élő 
Jézus Krisztusba vetett hittel távozzék innen.

2. A parancs ez; „ Menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanít
ványainak, hogy feltámadott a halálból.” Az asszonyok emlékezni men
tek a sírhoz. Emlékezni csodákra és tanításokra, s a fenségesen meg
rázó halálra. De az Isten nem tűri az emlékezés passzivitását. Szol
gálatba küldi gyermekeit. Bizonyságtételt vár tőlük. Rengeteg ember 
őrlődik az ördög' kezében, mert még nem hallotta a hírt, hogy az ő Meg
váltója él. Milliók és milliók látogatják összetört szívvel szeretteik sírját, 
mert még nem hallottak arról, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az 
élet. Ezért kell futva, vinni a hírt szomorú tanítványoknak, reménytelen 
atyafiakhoz.

3. Az ígéret végül ez: ..íme, előttetek megyen Galileába, ott meglát
játok Öt." Az asszonyok a kereszt alatt örökre elbúcsúztak Jézustól s 
most ígéretet kapnak: találkozni fognak vele. Ez az ígéret hamar telje
sedett. Útközben Jeruzsálem felé szembe jött velük Jézus, színről-színre 
láthatták Öt, leborulhattak eléje, átkarolhatták lábait. Mi az üdvösség- 
történet más szakaszában élünk, nem húsvét és áldozócsütörtök, hanem 
a mennybemenetel és a visszajövetel között. Itt a földi utakon nem talál
kozhatunk Jézussal úgy, mint az asszonyok. De a húsvéti ígéret nem 
veszítette el érvényességét. Azzal a reménységgel élünk és halunk meg, 
hogy megadatik nékünk is a színről-színre látás boldogsága. Krisztus 
mindenütt előttünk járt, hogy követhessük. Előttünk ment fel a mennybe 
is, hogy helyet készítsen nékünk.

A Szent Sír kápolna oltára körül a világ keresztyén egyházainak 
mécsesei lobognak. Kedves szimbólum ez, de van ennél szebb húsvéti 
fény is. Az, amit szívünkben gyújt meg a Szentlélek az evangélium ál
tal: az élő hitnek, a szolgáló szeretetnek és a boldog reménységnek a 
fénye. Ámen
GONDOLATOK A SZÓSZÉKI IMÁDSÁGHOZ:

Hálaadás azért, hogy Jézus Krisztus meghalt bűneinkért és feltá
masztatott megigazulásunkért.

Hálaadás azért, hogy ez az evangélium nemzedékről-nemzedékre 
hirdettetik a bűn és halál rabságában szenvedő világnak.

Könyörgés azért, hogy Isten Szentlelke formálja kegyeletünket élő 
hitté, emlékezésünket szolgáló szeretetté, sírba hanyatló életünk felett 
pedig ragyogtassa fel a reménység fényét. Ámen.

Dr. Keken András
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HÚSVÉTHÉTFŐ
János 20 : 11— 18.

A Z EXEGETÍKAI MUNKA EREDMÉNYE:
A síró Mária Magdaléna szíve tele van szeretettel Jézus iránt, 

de lelke reménytelen. Csak a holttestét keresi. Jézus csodálatos 
gyengédséggel ismerteti fel magát. A  feltámadott Űr megismeréséhez 
mindig is Istentől megnyitott szem kell, amint az emmausi vándorok 
esetében is (Luk. 24:31). Az élő Krisztus azonban már nem földi 
módon van együtt az övéivel, a láthatatlan világ távolsága közéjük 
ékelődött, ezért nem érintheti meg Mária. De ez nem veszteség: a 
tanítványok a feltámadott Űr testvérei, Isten gyermekei, akiket 
minden földi formánál szorosabb kötelék fűz láthatatlan Mesterük
höz és Mennyei Atyjukhoz!

Ahol az élő Krisztus megjelenik, ott oszlik a könny, a rem ény
telenség, és kezdődik Isten gyerm ekeinek boldog élete.

V. I

RÉSZLETES VÁZLAT:

Húsvéti szeretet
A halálban bennünket minden elhagy. Erő, egészség, hírnév és kincs, 

tudás és bölcsesség cserbenhagynak. Pál szerint három dolog marad meg: 
a hit, remény és a szeretet (I. Kor. 13, 13). Közülük legnagyobb a szere
tet. A halál az élet legnagyobb rablója: mindenből kifoszt. Előtte a hit 
is botladozik, a reménység is megcsonkul. A halálnak csak a szeretet 
felett nincsen hatalma. Mária szívében nem élt reménység, a hite is el
fogyott, de szeretete tűrhetetlenül él Krisztus iránt. Húsvéti szeretetének 
fonalán nyeri vissza hitét és reménységét.

1. A húsvéti szeretet megoldást keres súlyos helyzetben is.
a) Akkor is keres, ha a hideg józanság mást mond. Érthető, ha a 

szeretet a beteg fejé alatt párnát igazít, de halott feje alatt minek? Mi
nek szép virág a holttestre, szép ruha a koporsóba? Minek simogatni 
halott anyád arcát, vagy apád kezét, úgyse érzi?! Mert a szeretet, szol
gálni akar. Nézd Máriát! Krisztust keresztre feszítették, eltemették, Ö is 
ott volt, azóta is folynak könnyei. Hite összetörve, reménysége szét- 
íoszolva, de szeretete a halott Krisztust is keresi és szolgálatot akar 
tenni. Nem tud belenyugodni, hogy ne legyen Krisztusa.

b) Az „én Uramnak” mondja szeretete a megszégyenített, halott 
Krisztust. Csak olyan Krisztust keres most, amilyen van neki. Sokféle 
Krisztusuk van az embereknek: bölcs, tanító, szociális reformer stb. 
Csak foglalkozz vele, olvasd igéit, hallgasd szavát, szeresd a magad mód
ján és meglátod, meg fogod tapasztalni, hogy több ő annál, mint amit 
hittél felőle. Más Krisztusod volt gyermekkorodban, vagy tíz éve, mert 
néki valóban „növekednie” kell.
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2. A húsvéti szeretet elfogadja, amit kap.
a) Mária szeretetének elég az ige, hogy hite lángra gyűljön. Tamás

nak tapasztalat is kell, hegy .újra higgyen. Mária számára halált jelentett 
volna Krisztus érintése, Tamásnak hitresegítp kegyelem. A szerétet útja 
mindig változatos és találékony, de célratörő. Fontos, hogy elfogadjam, 
amit kapok.

b) Az elfogadott ige szabadít meg a megkötözöttségből, a fájdalom
tól, könnytől és minden tehertől. A megkötözöttség vakít, esüg'geszt, fá
raszt és képtelenné tesz felszabadultan hitből élni. A szeretet fogadja el 
a megújító igét és vele az új életet.

3. A húsvéti szeretet misszióra ébred és indít.
Krisztus minden őt szerető lelket misszióba küld: menj atyámfiái

hoz, otthonodhoz, gyülekezetedhez, közeliekhez és távollakhoz, mert ezek
nek Krisztusra van szükségük, vidd el nekik. Ha neked van, viheted. 
Ott légy misszionárius, ahol lehetsz. Fehérük a munkamező, állj be az 
aratásba, Amerikában egy év alatt 300 új evangélikus gyülekezetei ala
kítottak, a finn missziói főiskolán annyi növendék tanul, mint még 
soha, és most küldték ki a századik misszionáriust a pogányok közé.

Szereted Krisztust? Engedj parancsának és szolgálj!
Egész keresztyénségünk a húsvéti szereteten fordul meg. Nagypén

teken Istennek irántunk való szeretete győzött —, ezért halt meg Krisz
tus. Húsvétkor Istennek Krisztus iránt és irántunk való szeretete győ
zött —, ezért támadott fel Krisztus. Húsvét után, misszióba küldés előtt 
kérdezte meg Krisztus Pétertől: szeretsz-é engem? (Jn. 21. 15). Uram, 
tudod, hogy szeretlek. Itt nincs szó hitről, reménységről, csak szerétéi
ről. Ha szereted Krisztust, hinni is fogsz benne, ha inem szereted, hiába 
hiszel. A hit lemond;, a szeretet soha! A szeretet mindig segít a hitnek.

Kérj magadnak húsvéti szeretetet, hogy legyen halált és világot 
legyőző hited. Ámen.

GONDOLATOK A SZÓSZÉKI IMÁDSÁGHOZ:
Hálaadás: Isten szeretetéért. Ő adta mindenünket, szerezte meg vált- 

ságunkat, szerétéiből Fiát keresztre adta és feltámasztotta. Irántunk való 
szeretetéből ismerhettük meg a váltság útját.

Könyörgés: az ige világosító, új életet, hitet és engedelmességet te
remtő hatalmáért, hogy szeretetre ébredjünk általa. Adjon szeretetet, 
hogy missziót végezhessünk.

Zászkaliczky Pál

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
János 21 : 15—19-

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
Jézus háromszoros kérdésében emlékeztetés van Péter három

szoros tagadására. Az első kérdés fogalmazásában még külön is uta
lás van Péternek önmagát mások elé helyező fogadkozására („Job
ban szeretsz-e engem ezeknél?” V. ö. Mt 26:33!). De ki nem fejezet
ten ott lüktet a kérdésekben a bocsánat is!

Péter válasza mutatja, hogy nagy változás ment végbe benne:
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már nem magára épít („Te tudod . . .” ), nem hasonlítja össze magát 
másokkal (L. az első kérdést és rá adott válaszát!), de szereti Jézust 
szíve mélyén igazán, azonban ennek eldöntését is Reá bízza alá
zatosan.

(A „szeretni” szó görög eredetijének váltakozása e párbeszéd
ben csak erőltetetten magyarázható, nincs különösebb jelentősége.)

A bűnbánatnak, az alázatnak, Jézus-szeretetnek e csendes lec
kéje után kapja újra életének feladatát, amelyre méltatlan lett: a 
pásztori szolgálatot. Ezt is háromszoros ismétlődéssel, egyre jobban 
belevésve leikébe. Nem diadalát lesz ez, a keresztre vezet, amint a 
fiatal és öreg ember összehasonlításának képével Jézus halványan 
sejteti („kinyújtod kezedet” : utalás a keresztfán szétfeszített ke
zekre). Ezzel a perspektívával — „kövess engem!”

Jézus kegyelmes szeretete eltöröl múltat és megnyit jövőt, ha 
szívünk mélyéig ér.

V. I.

RÉSZLETES VÁZLAT:

Múlt és jövő
Szívtől-szívig eljutó beszélgetés közben milyen sokan szoktak pa

naszkodni: „Nem ér semmit az életem!’! Hogylétük iránt érdeklődő kér
désekre a legtöbben ma egyetlen szóval válaszolnak: „Vagyok!” A ma 
kis feladatait kedvetlenül, nehéz szívvel teljesítő, a holnap dolgainak 
gondolatától is iszonyodó emberek élnek a világban — és az egyházban 
is. Annak a Péternek alakja időszerű, aki egy estén nem tudott többet 
mondani társainak, csupán ennyit: „Elmegyek halászni!” Sokunknak 
terhes a ma, cél nélküli a holnap.

Van kiút ebből az állapotból? Mi a megoldása mostani helyzetünk
nek? Reménykedhetünk még valamiben?

Az Üt, a Megoldás, a Reménységünk: Krisztus.
1. Krisztus szeretete eltörli sötét múltunkat. A sötét jelen mögött 

ugyanis mindig sötét múlt húzódik meg. Péter jelene is azért sötét, mert 
múltjában gyávaságának, tagadásának bűne sötétedik. S amikor Krisz
tus Péter szeretete után érdeklődik, akkor ő valóban bűnnek ismeri fel 
bűnét. Ezért nincs válaszában semmi kérdkecjés, semmi elbizakodottság, 
csak nagy-nagy alázat.

De Krisztus a mi szeretetünk után is kérdez. Vajon mit merünk vá
laszolni? Adná Isten, hogy a mi válaszunkból is kiérződnék a bűnükre 
ébredt bűnösök csendes remegő alázata!

Krisztus kérdései azonban nem csupán azért hangzanak el, hogy 
mi a magunk szeretetéről valljunk. Így csak az tud kérdezni, aki min
dig kész a megbocsátásra. „Szeretsz-e engem? — Én ugyanis szeretlek 
téged. Szerettelek akkor, amikor megtagadtál, amikor ellenem vétkeztél. 
Szeretlek most, amikor bele akarsz törődni múltad és jelened sötétségébe, 
amikor lemondasz érettem-való jövendődről!” Ez a szeretet a döntő! 
Bocsánatot ígér és hoz. Ez valóban szabadító, felszabadító szeretet. Hidd 
el, engedd szívedhez jutni és megtapasztalod hatalmát!

2. Egyedül Krisztus szeretete teszi számunkra ígéretessé a jövendőt. 
Ennek a szeretetnek alapján kapja Péter újból a feladatot: „Legeltesd 
az én bárányaimat! őrizd az én juhaimat!” Krisztus alkalmasakká tud
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tenni minket is arra, amire korábban nem voltunk alkalmasak. Vele jól 
végezhetünk el mindent, amit korábban elrántottunk. Eleget tudunk 
tenni minden követelménynek, amit szülői tisztünk támaszt velünk szem
ben. Hivatásunk dolgaiban valóban hűségesekké válunk. Ugyanazt a 
munkát végezzük, mint eddig, mégis másképpen. Rendeződnek életünk 
zilált kérdései, megváltozik az . emberekhez való viszonyunk. Ugyan
azokkal érintkezünk, mint idáig, de hozzájuk intézett szavaink, róluk 
való gondolataink mégis mások. Reménységgel nézünk mindenkire. Üj 
megvilágításban látjuk és ezért helyesen értékeljük az eseményeket. A 
műhelyben, az íróasztal mellett, vagy a konyhában Krisztus „tanúi” le
szünk, és egyszer majd csodálkozva vesszük észre, hogy egy kis csoport 
pásztorlása lett a feladatunk. S vajon nem az a célunk, hogy Krisztus 
tanúi és néhányak pásztora legyünk? Be nem vallotton még a világ 
is ezt várja tőlünk. Milyen hatalmas, lehetőség és ígéretes jövendő ez! 
Krisztus szeretetét nem feledve még akkor is vállalni tudjuk, ha a szol
gálat keresztviselést jelent!

Húsvét után ném méltó hozzánk a lemondás hangja! Az élő Krisz
tus szeretete megszabadíthat mindentől, ami gátol, és megadhat, mindent, 
amire szükségünk van keresztyén szolgálatunkban. Szeretetét és győzel
mét hirdessük szóval és élettel. Ezért.élünk és ezért vagyunk!

GONDOLATOK A SZÓSZÉKI IMÁDSÁGHOZ:
Áldunk, kegyelmes Atyánk, a szeretetért, amelyet Fiadban mindnyá

junknak felkínálsz. Magasztalunk, hogy ez a szeretet el tudja fedezni 
múltunk bűneit és erőt ad az új életben való járásra.

Add, hogy mindenben erre a szeretetre bízzuk magunkat. Tedd éle
tünket Fiad szeretetét hirdető bizonysággá, és engedd, hogy ezt a szerete- 
tet magasztaljuk majd szent trónusod előtt az örökkévalóságban. Ámen..

Bohus Imre

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
János 14:1 — 6

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
Az Istenbe és Krisztusba vetett bizodalom megnyugtathatja a 

tanítványokat a legnehezebb élethelyzetben is. Ezzel a nyugalom
mal nézhetnek halálukra is: örök otthon várja őket Istennél, amelyet 
Krisztus szerzett meg számukra halálával, feltámadásával, menny
bemenetelévé! Visszajövetelekor ide viszi magával övéit. De az út 
oda: az Istenhez, az örök életre? Nem vallási előírások betartása, 
erkölcsi törvények teljesítése, hanem Ö maga: halálán és feltámadá
sán keresztül nyílik meg az út az Atyához. Ö az igazság is: Istenről 
való megbízható kinyilatkoztatás. És az élet is: az örök élet adója.

Jézus Krisztussal való kapcsolat, Istenbe vetett bizodalom — 
ez az egyedüli életút, amelyen nyugtalanságok közt is békesség és. 
örök cél vár.

V. 1
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Út, igazság, élet
Üdvösségünk dolgában akar eligazítani bennünket alapigénk.
Tamás őszinte ember. A búcsúzó Jézusnak ezért mutatja meg nyug

talan. tépelődő szívét: Nem tudom hová mész, nem ismerem az oda 
vezető utat. Tehát a három év minden tanítása és csodája kevés volt 
ahhoz, hogy egy kiválasztott, értelmes tanítvány megértse Jézust. És 
Tamás nem is volt kivétel. Ha ma kérdezek meg keresztyéneket élet
céljuk felől, az egyház minden bizonyságtevő szolgálata ellenére is ha
sonló bizonytalanságot találok. Mert az életúton elénk kerülő kisebb, 
vagy nagyobb feladatok és közbeeső célok szinte összefognak, hogy a 
végső célról eltereljék figyelmünket. Miért halt meg, miért támadott fel, 
miért küldte el Szentleikét, miért hagyta ránk igéjét Jézus Krisztus? 
Minden azért történt, hogy a bűnösnek legyen üdvössége. Ebben adott 
Jézus új célt minden ember életének. Erié indított el a keresztséggel 
és erre hívott meg Szendéikével miniket is. Mégis kevesen ismerik és 
járják az üdvösség útját. Ez az oka sok nyugtalanságnak, eltévelyedésnek, 
keresztyének élete sokféle erőtlenségének.

Hogyan segíthet Jézus a nyugtalan Tamáson és rajtunk ? Tudja, 
hogy minden szívnek van oka nyugtalanságra. A világban, mióta csak 
áll, a legbölcsebb cél, a legnemesebb erőfeszítés, a legokosabb terv, a 
legbiztosabb számítás és a legjobb szándék is számtalanszor meghiúsult 
emberszíven, emberkézen. Ezért kínálja a nyugtalan tanítványi seregnek 
és nékünk is önmagát. Aki hittel rábízza életét, azt célhoz is vezeti. Ha 
Ö lesz utad és igazságod, életed is lesz.

ÉN VAGYOK AZ ÚT. Járható, biztos, jó, célravezető út. Lehet 
követni. Ismerte Tamás is. Judea pusztájától Arimáthiai József kertjéig. 
Hány kanyarodója van! Odatér a vakhoz, hogy lásson, a bélpokloshoz, 
hogy megtisztuljon, az éheshez, hogy megelégedjen, a halotthoz, hogy 
éljen, a bűnöshöz, hogy bocsánatot nyerjen. Ennek az útnak minden 
lépése azt mondja, adja, ígéri a bűnösnek: szeretlek, segítlek, hordozlak, 
megmentlek. Én vagyok az út érted a pusztába és a Golgotádra, kövess 
bátran. És az engedelmességben megújuló életek! Bűnös halászból hit
valló tanítvány, vámszedőből ujjongó evangélista, mennydörgés fiából 
a szeretet apostola, üldözőből martírságra kész szolga. És mennyi öröm 
ezen az úton!? Nem azért, mert megkíméli övéit a próbáktól, hanem 
azért, mert a viharban is megtartja, a pusztában is táplálja, az erőtelen- 
ségben is sikerre vezeti, a halálban is megvigasztalja. Áldott út ez, 
mert célba visz. Segélj, hogy ne keressek utat Kívüled.

ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG. Isten igaz kinyilatkoztatása élet és 
üdvösség, halál és kárhozat dolgában — Jézus. Ebben a dologban elég 
is nekünk. Jézus nem adta meg nekünk sem a eipőkészítés, sem az atom
hasítás titkát, világi tudomány az. De biztos igaz tudásunk van, hogy 
Isten szereti a bűnöst és szerzett nekünk Krisztusban üdvösséget. Tud
juk, hogyan nyerhetünk bűnbocsánatot és hogyan járhatunk új életben. 
Krisztusban tudjuk, hogyan kell bánnunk embertársunkkal és hogyan 
kell engedelmeskednünk a felsőbbségnek. Bizonyos ismeretünk van az 
élet nagy kérdései, a halál és üdvösség dolgaiban. Teljes és igaz igazsá
gunk Jézus. Meg lehet tagadni, el lehet feledni, ki lehet gúnyolni, de 
igazság marad. Sőt, Jézus Krisztus, az eligazító igazság, megtartó igazsá
gunk is egyben. Töltsd be éltemet igazságoddal és légy megtartó igaz
ságom is.

RÉSZLETES VÁZLAT:
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ÉN VAGYOK AZ ÉLET. Minden tanítványnak természetes, hogy az 
örökélet dolgában döntő Jézus Krisztus személye. Ő szerezte, ígérte, adja. 
De hogy ez az ige földi életünkre is érvényes, ebben bizonytalankodnak. 
Pedig ebben is fontos az ige jelentése. Az örök életet éppen annak adja, 
aki ezt a földi életutat naponként Véle járja. Hogy életünk itt milyen 
drága Neki és mennyire kezében tartja, az hétköznapjaink csodája. Ho
gyan táplál, hogyan erősít Tőle nyert feladatra, hogyan gyógyít meg, 
használ fel, balsikeremet hogyan fordítja sikerre, szerencsétlenségemet 
áldásra, csak akkor látom, ha a Vele. járt életútra visszatekintek. Mind
ezért légy az életem itt is, ott is Jézusom.

Légy utam, igazságom és életem, hogy üdvösségemet Veled elér
hessem.

Rác Ernő

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
János 12 : 20—26.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:
Távoli pogányok Jézus után vágyódnak. Jézus dicsőségének 

kapuja mégsem ez a siker, hanem a halála. Ahogyan egy búzaszem 
eltemetkezéséböl sok kalász, Krisztus halálából milliók örök élete 
nő ki. Halála — a gabonaszem halálához hasonlítva — a keresztyén 
szolgálat élettörvénye lesz: önfeláldozás az ára a termésnek. „A  
mártírok vére az egyház magvetése.”

Az eltemetkező életek dicsérik igazán Krisztust az üdvösségü
ket termő haláláért.

V. I.
RÉSZLETES VÁZLAT:

Szenvedésen át a dicsőségbe
Különösnek tűnhetik, hogy az „öröm vasárnapiján igénk közép

pontjában a „meghalás” áll, amely a mi életünkben éppen nem örömre, 
hanem szomorúságra szokott bennünket indítani. De az a „meghalás'’, 
amelyről textusunk beszél, Jézus Krisztus megdicsőítéséhez, az ő népé
nek megsokasításához és üdvösségre-juttatásához vezetett, és így for
rásává lett az igazi örömnek.

1. örüljünk, mert Isten Jézust ,.minden nép” üdvösségéül adta. Bár 
Isten Jézust elsősorban a választott néphez, Izraelhez küldötte, de 
Általa minden népet üdvözíteni akar. Ez jut kifejezésre abban is, hogy 
a „görögök” , tehát a pogányok is „látni akarják Jézust” . A görögök 
jelentkezésével elérkezett Jézus számára a „megdicsőíttetés órája” . Ök 
ugyanis annak a fényét vetítik előre, hogy Jézus többé nem lesz kötve 
egyetlen néphez és országhoz, előtte ledőlnek a földi élet korlátái. A fül
ledt, szűk kis jeruzsálemi körből kapu adatik neki minden nép felé. 
Ki fog szélesedni a tanítványi kör! A „görögökében az „első zsengék” 
léptek Jézus elé abból a megszámlálhatatlan sokaságból, amely minden 
népből Öt fogja követni, A „görögök” az első fecskéi vcltak az eljövendő 
tavasznak! Mi már ebben a tavaszban élünk: nincsenek korlátái az 
evangéliumnak. Isten az Ö Szentlelke által faji, -vallási és távolsági kor-
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látokat ledöntve gyűjti a népeket Jézus Krisztus uralma alá. Legyünk 
hálásak, hogy -a mi népünkhöz is eljutott az evangélium által Jézus 
Krisztus.

2. örüljünk, mert Jézus Krisztus vállalta a ,,meghalást” üdvössé
günkért és az ő népének megsokasíiásáért. A népek sokaságához Jézus 
nem juthatott el egyszerű és sima úton, hanem csak szenvedésen és a 
kereszten át. És ő engedelmesen vállalta ezt az Istentől rendelt utat. 
Vállalta, hogy milliók üdvösségéért, mint gabonaszem a földbe, sírba, 
a halálba kerüljön. Tudta, hogy küldetését csak akkor teljesítheti, ha 
engedi magát Isten keze által elvettetni. Mert csak így „sokasodhatott 
meg'’. Csak így szerezhetett gyülekezetét.

Minden gyülekezet, amely szerte a világon Jézus Krisztust vallja 
Urának, az Ő keresztre-került és földbe-temetett életéből, illetve halá
lából nőtt ki! Az ő drága vére volt a vetőmag, amelyből a gyülekezet
kalászok ezrei nőttek ki. Minden kicsi és nagy gyülekezet gyökerei idáig 
nyúlnak vissza: Jézus Krisztus gabona-mag módjára eltemetett életéig. 
És most is csak abból táplálkozhatnak.

A gyülekezeten belül, a különböző népbeli sok-sok keresztyén ember 
élete az Ő életéből való. Halála által közölte az ő életét velük. Mint 
ahogyan az „elhalt” gabonamag „élete” is ott van a kalászokban. Meg
halt, hogy az övéiben megtörhesse a bűn hatalmát és bennük az Ő élete 
hatalmasodjék el. Minden keresztyén ember életének gyökerei ebből a 
halálból táplálkoznak ma is! Minden valódi életen rajta van Jézusnak, 
a húsvéti „zsengének” üdesége és szépsége.

A gabonamag sorsának vállalása magát Jézust sem tette szegénnyé 
és nyomorulttá. Sőt éppen e sors vállalása által jutott dicsőségre. Nem
csak azáltal jutott dicsőségre, hogy élete megsokszorozódott a gyüleke
zetekben, hanem azáltal is, hogy Isten Öt örök mennyei dicsőségbe 
emelte.

3. Örüljünk annak, hogy Jézus Krisztus önmagunk feláldozásán ke
resztül részeltet az Ű dicsőségében. Amit Jézus magáról, mint gabona- 
magról mondott, átviszi az ő tanítványaira, az ő gyülekezetére. A gyü
lekezetnek is vállalnia kell ,a gabonamag sorsát. A gyülekezet tagjainak 
is meg kell áldoztatniuk, hogy életet nyerhessenek. Csak az önfeláldo
zásból lehet termés! Csak az élet teljes odavetése és odaszánása árán 
nyerhetnek igazi életet. Itt nem elég az önfegyelem, a lemondás Krisz
tusért, vállalni ikéll a gabonamag halálát! Vagyis a keresztyén emberek
nek meg kell tagadniuk saját akarásukat, saját érdekeiket, saját sike
reiket. Vállalmok kell a keresztet nemcsak az óember és újember na
ponkénti harcában, hanem a világ előtt való bizonyságtételben is. Mert 
„a mártírok vére az egyház magvetése”. Aki kíméli e világon való 
életét, úgy tesz, mintha a vetőmagot féltve őrizgetné. Egy nemzedéket 
táplál talán vele, de nincs jövendő!

A gabonamag sorsát vállaló gyülekezetnek Jézus azt ígéri, hogy 
osztozik az Ö dicsőségében. A tanítvány részt kap a Fiú dicsőségéből. 
Így kerül a „halálon át az életre” . Az örökéletben pedig a kegyelemből 
életre került lelkek dicsérik majd Krisztust, üdvösségüket termő ha
láláért!

• Káldy Zoltán
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HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
János 6 : 60— 69.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:

A keresztről való beszédbe ütköznek bele sokan (60. v. V. ö. 
6:51)-. Hát még hogyan fogja elbuktatni hitüket, ha maid át is élik 
Jézus halálát (61—62. v .)!

Jézus szavában a Szentlélek ereje dolgozik és az örök élet ke
nyere kerül kiosztásra (63. v.). Nem Jézus kudarca, ha sokan nem 
hisznek az igének. A hit egyedül Isten ajándéka (64—65. v.).

Amikor sokan meginognak, Jézus döntés elé állít (66—67. v.). 
Ilyenkor csak azok maradnak meg mellette, akik megismerték benne 
a Megváltót, igéjében az örök élet ajándékát (68—69. v.).

Az ige vonz és taszít. Bárcsak megragadná rajta keresztül Krisz
tus örökre szívünket!

V. I.

RÉSZLETES VÁZLAT:

Krisztus kudarca?

Krisztusnak nemcsak hódításai vannak, hanem látszólag kudarcai is. 
66. v. Ilyen mindig megesik, de jönnek idők, amikor tömegesen történik. 
Sokszor meg lehet határozni a dátumot is, mint igénkben is: „Ettől 
fogva.” Ettől fogva többé nem vette elő a Bibliát. Ettől fogva kezdtek 
kiürülni a templomok. Néhány villanás-szerű emlékem a közelmúltból: 
egy fiatalasszony hitbeli közömbössége, aki évekkel ezelőtt lelkesen 
vett részt konferenciákon; egy szép karrierű tudós távolmaradása, aki 
két-három évtizede Krisztus ügyének friss mozgatója volt. Lassú elhi- 
degülés vagy gyors kiábrándulás egyaránt előfordul.

Ha a keresztjénségből, az egyházból. Istenből kiábrándult embere
ket megkérdezzük elfordulásuk oka felől, sokféle magyarázatot kapunk. 
„Miért beszélnek nekem mindig a bűnről?” „Az egyház nem állott ki.” 
„Nincs Isten, mert meghalt a gyermekem.” A végső ok azonban mé
lyebben 'rejlik; majdnem minden kiábrándulás közös gyökérre megy 
vissza: a Kereszt botrányára. 60—82. v. Mindegyik szál ide vezet. Néz
zük meg az előbbi három mondatot. Az elsőnél az érdemek, az emberi 
jóság büszkesége, amely nem bírja elviselni, hogy Krisztus keresztje 
nagyon is bűnösnek mutatja az embert. A második mondatnál is alap
jában véve a keresztre menő Jézus a csalódás oka, aki hangoztatta, hogy 
„az én országom nem e világból való”. A harmadik mondat pedig azért 
született meg, mert nem volt elég neki Istennek a keresztben megmutat
kozott szeretete, — Nem kell az embernek a megfeszített Krisztus. 
Valaki így fejezte ki nemrégiben a hívek közül: „Miért nem inkább) 
Istenről beszélnek a szószékről?”
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Vannak kiábrándulások, amelyek mögött az egyház vétke húzódik 
meg: nem hirdettük jól Jézust. Julianus császár fiatalkorában a „sápadt 
G a li le it ”  ism erte  meg. Pedig gyermekkorában nagyon vonzotta a Jó 
Pász to r képe. De nem ezt a vonalat vitték tovább lelkében keresztyén 
tanítói. Szocialista emberek is fordultak már el azért a keresztyénség- 
től m ert nagyon „kapitalista” ízű Krisztust hirdettek nekik.

De sokszor az történik — mint a felolvasott igében is —, hegy a 
v a l ó d i  Jézus okozza a csalódást. Másféle Jézust képzeltek el maguk
nak. Forradalmár Krisztust szerettek volna talán, és kiderül, hogy oda
tartja a hátát az ütésnek. Élet- és vagyonbiztosítást szerettek volna 
Jézustól, és kiderül, hogy vállalniuk kell egy kis kockázatot, hátrányt, 
és ez nem kellemes. Nyárspclgári Jézust szerettek volna, aki szépen 
dekorálja közmegbecsülésben álló életüket, és kiderül, hogy rosszabbak- 
nak tartja őket a cégéres bűnösöknél.

Jó, ha ez a csalódás minél előbb bekövetkezik. Ebből a csalódásból 
vezethet út az igazi Jézus megtalálásához. Voltak a tanítványai között, 
akik maradtak — összetört régi Jézus-képükkel, de a megtalált valódi 
Krisztusnál. — A tanítványi körben is tisztább lesz a helyzet: kíváloga- 
tódás történik.

Egy biztos: nem Krisztus kudarca e m b e r e k n e k  Benne való 
csalódása. Jézus keresztül lát a leglelkesebb emberen is:- 64. vers. Nem 
éri meglepetés. Csak az hihet Benne, akinek I s t e n  megadja. A többi 
nem. 65. v. Mindig Isten győz! Csak a Szentlélek adhat hitet. „A meg
maradó kevesekben érte el Krisztus a célját, amelyért a világra jött” 
(Victor János).

*

Döntés elé állító időket élünk. Kell-e nekünk az a Krisztus, aki 
egyházát és övéit a kereszt útján vezeti?! Rémülten látom, hogy hányán 
vannak egyházunk népében, akik csak azért bólogatnak prédikációkra, 
mert maguk-csinálta Krisztus előtt hajlonganak és még nem hökkentette 
meg őket az igazi Krisztus. A valódi Krisztus előtt való döntés nélkül 
nem lehet igazán keresztyénnek lenni.

Megrázó jelenet van az első keresztyén időkről szóló, ismert híres 
regény,"a „Quo vadis?” végén. Péter apostol elhagyja Rómát. Menekül 
— ha a keresztyének bíztatására is — a vértanúság elől. Jézus szembe 
jön vele az országúton, látomás-szerűen. Hová mégy, Uram? — kérdezi 
az öreg Péter, lerogyva a porba. ,,Te cserbenhagytad ügyemet és ezért 
magam megyek Rómába, hogy keresztre feszítsenek.” Az agg apostol 
fekve marad a földön. Aztán remegő kézzel botja után nyúl, felemelkedik 
és megindul szótlanul vissza a város felé. Útitársa, Nazarius mit sem 
látott, hallott. Megkérdi Pétert: Hová mégy, Uram? — Rómába — vála
szólt csendesen.

Bárcsak találkoznál a keresztre menő Krisztus szeretetével, hogy ez 
a szeretet soha többé ne engedjen ki hatalmából! És ha elfordulni 
akarnál, újra legyőzzön a keresztre menő szeretet! Hiszen Jézustól el
menni sokszor nagyon vidám, hasznos dolognak látszik. Valójában a 
sötétségbe, kilátástalanságba, reménytelenségbe vezető lépések ezek.

1953. V.
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HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
Lukács 11:5— 13.

AZ EXEGETIKAI MUNKA EREDMÉNYE:

3 darab kenyér egy személy egyszeri étkezéséhez volt szüksé
ges. Nem feleslegesért, hanem a nélkülözhetetlenért zaklatta a férfi 
barátját. Sőt nem is a maga érdekében. A kérés teljesítése nem kis 
kényelmetlenségbe kerül ilyenkor éjfél idején, többek között fel 
kell zavarnia a gyékényen alvó családját. Mégis megteszi a kitartó 
kérésért.

Ezzel a hasonlattal biztat Jézus a kitartó bizodalmas imádságra 
a szükségesért.

A kép azonban változik. Most már nem barát és barát, hanem 
gyermek és atyja állnak előttünk. Földi édesapák, bűnös emberek 
ajándékozó szeretetét messzire felülhaladja a Mennyei Atyáé, aki 
legnagyobb ajándékát, a Szentleiket is megadja a kérőknek.

Annyi hiánnyal küzködő em bereknek az imádság felséges lehe
tőség, csak meg ne fáradjunk benne! És a sok szükséges közt az eg y  
szükségest is kérjük!

V. I.

IGEHIRDETÉS:

Éjféli kopogtatás
Valóban szemérmetlen tolakodás, amit ez az éjszakai látogató meg

enged magának. Csak végszükségben szoktunk ilyesmit tenni, ha szüle
tésről, vagy halálról van szó, és halaszthatatlanul fontos, hogy az orvost 
vagy a szülésznőt éjnek idején is lárasszuk. De ez az ember a példázat
ban kenyérért jön éjjel! Mit szólna a pék, ha úgy éjféltájban becsenget
nénk hozzá: váratlan vendégeink érkeztek és elfogyott a kenyerünk?! 
Szemtelen dolog éjjel ’ kenyeret kérni. De ennék az éjszakai látogató
nak az eljárása kétszeresen is az: kitart kérése mellett és nem hagyja 
magát lerázni. Koldul és erőszakoskodik mindaddig, míg a másik meg
lágyul és teljesíti a kérést.

A szent Isten azonban mindegyikünknek megengedi, hogy megtegyük 
vele azt, ami emberekkel szemben a legnagyobb tolakodás. Ezzel a mon
danivalóval Isten szeretetének megmagyarázhatatlan titka elé állít ben
nünket ez a példázat.

De vajon nem szemérmetlen tolakodás-e minden imádság, az imádság 
egyáltalán, még akkor is, ha nem ilyen alkalmatlan időpontban &  nem 
ilyen zaklatóan történik, mint ebben az esetben? Ha jól meggondoljuk, 
már maga az is tolakodó követelődzés, amikor azt kívánjuk, hogy Isten
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egyáltalán figyeljen reánk. S mintha a Biblia imádkozóinál is érezni le
hetne hogy tudják: az imádság általában és alapjában véve szemtelen 
tolakodás. Olvassátok csak el ebből a szempontból a zsoltárokat. A zsol- 
tárosok imádságaikban nem, rontanak ajtóstul a házba, hanem kémek, 
keresnek, zörgetnék. Ezek az emberek mindig újra azért könyörögnek 
legelőször, hogy Isten egyáltalán hallgasson és ügyeljen rájuk, vegye 
figyelembe őket. „Hallgass meg engem. Istenem!” „Hajtsd hozzám füle
det! ' „Orcádat ne fordítsd el tőlem!” Ezek az emberek még tudják: nem 
magát’ólértődő az, hogy imádkozhatunk. Istennek volna oka arra, hogy 
ne hallgasson reánk és kiáltásunkat ne vegye számba. Ők még tudják, 
hogy tulaj dánképpen orcátlanság kérésekkel menni Istenhez. És mégis: 
imádkoznak, kérnek, keresnek, zörgetnek.

De az emberi imádságnak ezen az alapvető szemtelenségén túl azért 
is szemérmetlenség a mi imádságunk, mert az — ahogy itt a példázatban 
is — sokszor szégyenletes időpontban elmondott imádság. Mindig újra 
azon kapjuk rajta magunkat, hogy Isten számunkra életünk hosszú sza
kaszain át közömbös és nagyon is nélkülözhető. És mégsem látunk semmi 
kivetni valót és hamisat abban, hogy Istent csak annyiszor és csak olyan
kor hívjuk, amikor sürgősen és nélkülözhetetlenül van reá szükségünk. 
Vannak modem emberek — több is mint felületesen ítélve gondolnánk —, 
akik valamiképpen, homályosan érzik még a szemtelenségnek ezt az 
érzését és valami ilyen titkos szemérmetességből származik dacosan 
büszke kijelentésük: ha jó napokban nem jöttem, rossz napokban sem 
akarok jönni. Gyakran megtörténik, hogy valaki az élet egész napján 
át nem imádkozott és most lassan sötétedni kezd. 10 óra felé jár — vagy 
talán 11 óra is elmúlt már — s éjfél felé hirtelen eszébe jut: talán mégis 
csak meg lehetne próbálkozni az imádsággal! Az ilyen éjféltájban mon
dott imádság valóban nem különösebben tis^teletre-méltó dolog: egy
szerűen szemérmetlenség.

A mi emberi imádságunknak erről a kínos helyzetéről azonban tud 
Krisztus is. Ezért mondja el ezt a példázatot az alkalmatlan időben 
— éjféltájban — felhangzó imádságról. Hogy éjfélkor is mondhatunk 
imádságot, ez a lehetőség egy egészen különös, fényes csillag Isten egén. 
Mert a Szentírás az éjfélről általában úgy beszél, mint amikor már késő: 
minden zörgetés hasztalan, mert az ajtók bezárattak. De ennek a félelmes 
lehetőségnek egészen a szélső határán hív bennünket Krisztus: most még 
nem késő! Kérjetek, keressetek, zörgessetek, ha mindjárt éjfél volna is!

Hogy éjfélkor egyáltalán van még lehetőség az imádkozásra, ez any- 
nyira hallatlan dolog, hogy Krisztuson kívül senki sem mondhatta volna 
el ezt a példázatot. Ilyen merész ígérethez a Fiú különleges felhatalma- 
zottságára van szükség. De most éppen erről van szó. Krisztus az, aki 
megengedi, hogy éjfélkor imádkozzunk. Nem akárki tehát: Ö teljhatalom
mal és küldetésben járva cselekszik olyat, amit rajta kívül senki sem 
tehetne meg. Ő a jó Pásztor, aki juhait sziklameredélyek legszélén is fel
keresi, hogy hazavigye. Ő az, aki itt most közbenjáró lesz Isten és a 
szemérmetlen, tolakodó teremtmény között. Mert az ember előtt, aki 
itt éjfélkor megy és zörget, jár valaki, aki neki az utat töri: Krisztus. 
Krisztus átsegít minket az akadályokon, amelyek akkor állnak utunkba, 
amikor végre rászántuk magunkat az imádkozásra. Krisztus a mi közben
járónk és szószólónk. Keres, kér, zörget. És bár egyre későbbre jár az idő, 
egyre szemérmetlenebb lesz az imádság és egyre kisebb a remény a 
meghallgattatásra, — Ő zörget érted és így biztat téged: kérj, keress és 
zörgess az én nevemben és az én parancsomra!

95



Vagy — talán addig akarunk várni, míg nem kell majd szégyenlenünk 
magunkat, amikor Isten elé állunk? Míg egyszer majd nem lesz szük
ségünk Krisztus közbenjárására imádságainkhoz?! Talán úgy akarunk 
odaállni Isten elé, mint az az ifjú, aki atyját elhagyva Amerikába mént 
és megfogadta: addig nem tér haza, míg kész emberként oda nem állhat 
apja elé, úgy mint aki sokra vitte — arany fogai csillognak, ujjain briliáns- 
gyűrűk ragyognak és ruhájának minden fonalszála diadalmasan így 
beszél: idenézzetek, ilyen vagyok én! Talán így akarunk mi is az Atyához 
menni?! Várhatunk arra, míg Krisztus közbenjárására nem lesz szüksé
günk! Ö most hív minket, mert tudja, hogy hányadán is állunk az imád
sággal. Azért 'hív és bíztat: jertek! És ha úgy is látszik, hogy már csak
nem késő van és a szívünk vádol bennünket és azt mondja, hogy valóban 
késő van már, Krisztus akkor is közbelép és azt mondja nekünk e példá
zat által: nem, még nincs egészen későn, ha mindjárt az utolsó -vonattal, 
az utolsó rongyos csavargóval kell is jönnötök, csak jöjjetek! Befogadást 
találtok anélkül, hogy érdemetek volna reá! Krisztus itt a „kész ember” , 
Ő egyedül. Övé az érdem. Jézusért jöhettek, hazatérhettek — éjfélkor!

De van ennek a példázatnak még néhány külön vonása is, amelyekre 
jó figyelni.

Ha Krisztus itt ennyire merészen biztat is az imádkozásra, ez nem 
azt jelenti, hogy Ö megengedi nekünk vagy éppen arra tanít, hogy fegyel
mezetlenül imádkozzunk: össze-vissza mindenért, ami eszünkbe jut és 
amit kívánunk. A tizenkettedik óra imádságának is fegyelemben kell 
történnie. Jó megfigyelni, hogy ez az éjszakai kéregető kenyeret — és nem 
pl. cigarettát — kér. A példázat szerint Isten azt adja, „ami kell” (8 . v.), 
tehát a szükségest. Csak azért szabad hát imádkoznunk, ami szükséges. 
Persze sokféle vélemény van arra nézve, hogy mi a szükséges. És Isten 
bizonyára sokmindent, amiket mi a legszükségesebbek közé sorolunk, 
egészen fölöslegesnek tart. A mi derék polgári imatárgyainkon bizony 
legtöbbször egy cseppet sem hatódik meg az Isten. De a valóban szük
ségesért odajárulhatunk elébe és szemérmetesség nélkül, mákacsul kö
nyöröghetünk érte.

Különösen figyelemre méltó azonban ebben a példázatban az a kö
rülmény, hogy ez az ember, aki barátjánál alkalmatlan időben kopogtat, 
nem a saját ügyében jár. Más valaki kedvéért, aki éjfél felé tért be hozzá 
az útról, kel fel, öltözködik és megy át a barátjához, hogy őt éjnek idején 
felzörgesse. Másvalakiért győzi le szemérmetességét vagy talán éppen 
gyávaságát, és kockáztatja meg azt. hogy barátjából megsértődött, rossz 
szomszéd legyen. Ez az ember valaki másért állt oda. S ez az, amiről ez 
a példázat beszél nekünk: odaállni a másikért. A világ, amelyben élünk, 
tele van olyan emberekkel — s nem is kell őket lámpással keresni —, akik 
reászorulnak, hogy valaki helyettük, értük odaálljon. Csaknem vala
mennyi betegünk alapjában véve arra vár, hogy valaki odaadja magát 
nekik. Haldoklóink boldogok, ha valaki csak a közelükben is van. Minden 
szerencsétlen, kifosztott, nyomorult ember erre vár.

Viszont másfelől nagyon kevesen vannak, akik felismerik és meg
értik. mit jelent másokért alkalmas és alkalmatlan időben odaállni. 
S emellett feltűnő, hogy e keveseknek is egy jó százaléka hitetlen ember. 
Egy orvos aki anyagi és tudományos nyereségén túl is meglepő módon 
érdeklődik egy-egy paciense után. Vagy egy hivatalnok, aki — mintha 
elfelejtette volna, hogy fix fizetése van — a hivatali idő után is fára
dozik egy-egy ügy elintézésén. Vagy egy tanító, aki egy ügyefogyott gyer
mekkel foglalkozik az osztályban, olyannal tehát, aki sem társadalmi 
helyzete, sem ígéretes adottságai révén nem figyelemreméltó. A napokban
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beszéltem egy iparos feleségével. Az egyik náluk alkalmazott munkást 
dicsérte, aki gazdája előbbrejutását olyan komolyan veszi, hogy állandóan 
új lehetőségeket talál ki, hogyan lehetne ezt vagy azt a munkát rövidebb 
idő alatt s kevesebb erőbevetéssel elvégezni, de ugyanakkor exponálta 
magát munkatársaiért amikor a bérfizetésekkel kapcsolatos konfliktu
sokat tárgyalták. Miért? Mert ez az ember a másokért való odaszánás és 
önfeláldozás embere volt.

Ilyen emberekre vár a világ. Sajnos azonban mi keresztyének nem 
dicsekedhetünk azzal hogy első helyen álltunk ebben. A múlt század
ban sem, amikor arról volt szó, hogy ki kell állni a jogaiktól megfosz- 
tottakért és az elnyomottakért. Persze nyilván voltak világos jelei az 
egyházban ás a jogtalanokért és üldözöttekért való kiállásnak — ha mind
járt a zsidókról volt is szó. Ezek a jelek, ha szaporodtak volna, ígéretes 
biztatást jelentettek volna, hogy az egyházban újra feléledt a másokért 
való odaszánás készsége és ereje.

Az egyháznak ez a kiállása mindig összefügg belsőleg a közbenjárás 
leikével. Ha a közbenjáró imádság az egyházban újra nagyobb teret és 
jelentőséget kap, ha ismét több lesz az egyházban „a szemérmetlen éjféli 
kopogtatás”, akkor a világ majd elbámul azon, hogy az egyház a népek 
között micsoda menedékké tud lenni üldözöttek és elnyomottak számára. 
De ennek a közbenjáró imádságból kell születnie. A másokért való oda- 
szánásban szemérmetlenek lehetünk. Itt a szerénység nem ékesség. Boldog 
 az a keresztyénség, amelyik felismeri a közbenjáró imádság hallatlan 
jelentőségét.

Egy modern keresztyén költő, Reinhold Schneider, egyik szonettjében 
szembeállítja a tett emberét és az alázatosan imádkozót. Egyik sorában 
ezt mondja: „A tett emberei sohasem fogják az eget valamire is rákény
szeríteni.” Valóban így van. Persze az imádkozó ember sem képes erre. 
De akik imádkoznak, azok mindig odaléphetnek annak trónusa elé, aki
nek adatott minden hatalom mennyen és földön. A Közbenjáróra kell 
a keresztyénségnek tekintenie és aztán merészen és minden szemérmetes- 
kedés nélkül mondhatja közbenjáró imádságát. Az ilyen imádság hatalmas 
dolgokra képes (Zsid. 11, 33—34).

De vajon honnan vette a biztatást ez az éjféli kopogtató, akiről a 
példázat szól, hogy egyáltalán felkeljen és közbenjárjon az útról érkezett 
barátjáért? Miért nem rázta le magáról egyszerűen azzal, hogy neki sincs 
semmije sem a háznál? Hiszen nem is hazudott volna9 Mi volt a motorja, 
hajtóereje a másikért való közbenjárásának?

Van egy ajándék, amely minden adománynál drágább, ami több mint 
a kenyér, több mint a hal és a tojás — és ez a Szentlélek ajándéka. Ez az 
az ajándék, amely a körülményeket azáltal változtatja meg. hogy a szívet 
teszi mássá. Ez a legnagyobb ajándék, amit alkalmas és alkalmatlan idő
ben, szemérmetlenül tolakodva kérhetünk, mert ígéretünk van a meg- 
hallgattatásra. (13. v.)

De ugyanakkor a Szentlélek nem csak tárgya, hanem titka, indító 
rugója is a közbenjáró imádságnak. Ő az. aki a közbenjáró imádságot 
ébreszti, erősíti és sokasítja az egyházban. Ö ébreszti fel az alvókat, mikor 
éjféltájban segítséget, kér valaki az utcáról. Ő kelt szent nyugtalanságot 
a gyülekezetben, mikor kiáltás hangzik odakünn. Egy kegyes írásmagya
rázó ezzel a fohásszal fejezi be a szakasz magyarázatát: ,,Nyugtalaníts, 
hogy ne hagyjak Neked nyugtot.”

Igen, hatalmas Istenünk, nyugtalaníts minket, hogy ne hagyjunk 
Neked nyugtot! Hadd imádkozzék hát a te néped itt és minden helyen 
szüntelenül:
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„Urunk, Atyánk, békességért könyörgünk Hozzád, amelyet csak Te 
adhatsz; békességért könyörgünk Hozzád, amely minden értelmet felül
halad. Add, hogy békességed eláradjon közöttünk, mint vízáradat és 
a te igazságod, mint a tenger hullámai.

Kérünk Téged szent, egyetemes, keresztyén egyházad növekedéséért 
a föld egyik határától a másikig, hogy mindnyájan egyek legyünk, amint 
Te, Atyánk, és a Fiú egy vagytok.

Könyörgünk Hozzád ezért a gyülekezetért, pásztoraiért, tanítóiért 
és mindenkiért, aki Neked szolgál, mindazokért, akik itt hitben össze
gyülekeznek. Adj, kérünk, mindnyájunknak alázatot, bátorságot és áll
hatatosságot.

Könyörgünk Hozzád valamennyi nép felsőbbségéért, hogy igaz elöl
járók legyenek, minden országért, a mi hazánkért is, ezért a városért 
és mindazokért, akiknek itt felelősséget adtál: add. hogy ellene álljanak 
a gonosznak és a Te ügyedet ne gátolják.

Könyörgünk Hozzád az özvegyekért és árvákért, az öregek közötti 
segítő szolgálat megerősödéséért, minden betegünkért, ápolóikért és 
hozzátartozóikért: győzd meg őket, hogy a Te felőlük való gondolataid 
a békességnek gondolatai. Különösen is kérünk Téged az otthontalanokért 
és éhezőkért. Támassz nekik olyan segítséget, hogy az emberek lássák 
a jócselekedeteket és magasztalják a Te nevedet.

Könyörgünk Hozzád a szülőkért és házastársakért, tanítókért és 
tanulókért, különösen pedig a megkeresztelt kicsinyekért, hogy angya
laik megőrizzék őket. Kérünk Téged a föld gazdag terméséért, igazságos 
munkabérért, igaz ítéletért, békességes időkért.

Ments meg minket, Urunk, és tarts meg a Te Fiad irgalma által, aki 
Veled és a Szentlélekkel együtt áldassék most és örökké. Ámen.

Bern, 1947. június 1.
Walter Lüthi
(Átdolgozta: Dóka Zoltán)

A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE
a Sajtóosztály kiadásában a következő kiadványok jelennek meg:

KÁLDY ZOLTÁN: Bevezetés az Új szövetségbe. — Félvászon kötés, 
kb. 270 oldal terjedelmű, ára 30.— Ft.

HÚSVÉTI EVANGÉLIUM. — 32 oldaloS mélynyomásos füzet ige
hirdetésekkel, húsvéti elbeszélésekkel, versekkel, képekkel. —  
Ara 6.— Ft.

HITVALLÁSI IRATAINK I—II. kötete. Az első kötet magában fog
lalja az Egyetemes hitvallásokat, az Ágostai hitvallást és az 
Apológiát; a második kötet a Schmalkaldeni cikkeket, a Kis 
Kátét, a Nagy Kátét és a pápa hatalmáról szóló értekezést. 
Mindkét kötet egészvászon kötésben jelenik meg, ára kb: 
45—45.—  Ft lesz.
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Építőkockák, homokszemek
Az igehirdetés is házépítés. Nem nélkülözheti a legkülönfélébb 

építőanyagot. Mit ér az exegetikai munka eredménye és homiletikai 
váz, ha nincs mivel a vázat kitölteni? Mondatokig, sőt néha sza
vakig menően kell betömni a réseket, különben lyukacsos marad az 
épületünk.

Legfőbb építőanyaga az igehirdetőnek — saját munkája. Hiszen 
őrajta keresztül mondja el a Szentlélek az ige üzenetét az együttlévő 
gyülekezetnek. Ezért óriási jelentőségű az igehirdető teológiai fel- 
készültsége és lelki élete. De itt-ott nem árt mások által kifaragott 
köveket beilleszteni: történeteket, gondolatokat. Ezek gyakran csi
szoltabbak a miénknél, szemléletesebbek, illusztrálnak vagyis meg
világítanak egyet s mást. Meglehet, hogy egy töredék, egy homok
szem a mások életéből, tapasztalatából, kiváltképpen megnevezett 
neves emberek, neves keresztyének történetéből, műveiből —  szí
nezi, megfrissíti a saját szavainkat.

Építőkockák, homokszemek. . .  Ezekre is szükségünk van. Nem 
szégyen őket felhasználni. Sőt a gondos igehirdető úgy olvas egy 
életen át, hogy kiírja olvasmányaiból az őt megragadó részleteket 
s raktározza; kellő alkalommal pedig előveszi tárházából.

Ne essék tévedés. Az illusztráció nem téma, nem belőle merít
jük az ige üzenetét, nem is hozzá választjuk a textust. Nem okvet
len szükséges, hogy minden igehirdetésbe egy-kettőt beledolgoz
zunk, az meg éppen nem tanácsos, hogy sokat belesűrítsünk. Kevés 
és találó példa az igazi segítségünk! Ez éppen a nehéz benne: meg
találni az odaillőt. A legjobb gyűjtemények sem mentenek fel senkit 
az egyéni mérlegelés alól, mert lehet, hogy ugyanarról az alapigéről 
prédikálván, egyikünk gondolatmenetébe jól beleillik a fellelt idé
zet, elbeszélés-részlet, a másikunkéba azonban nem. Ha nem illik 
bele, hagyjuk, hagyjuk — máskorra.

Még csak annyit: lehetőleg ne mondjunk el olyan illusztrációt, 
ami így kezdődik: „Egyszer egy ember . . .” Ez akkor is mesének tűn
hetik, ha megtörtént az eset. Inkább nevezzük meg a helyet, az időt, 
az embert, a konkrétumot, — akkor hat igazságával és valóságával. 
Idézeteknél se feledjük a szerzőt. Ha megneveztük őt, akkor nem 
loptunk tőle.

Virágvasárnap (János 12, 1—8.)

Pascal mondotta: „Az emberek természettől gyűlölik egymást s hogy 
az eg.vüttlét, a társulás lehetővé legyen: feltalálták a szeretet látszat
képét — az udvariasságot”. (Mária ennek a fordítettját teszi, midőn 
„a szokásos udvariassági gesztust a túláradó szeretet és hála tettévé 
avatja" kenetének feláldozásával, amint „Az exegetikai munka ered- 
ményé”-be:n olvassuk.)
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Aristoteles mondotta: „Az istenség nem azért van, hogy ő szeressen 
hanemi, hogy őt szeressék”. (A keresztyén hit tévedésinek bélyegzi ezt’ 
a pogány felfogást, Jézusban Isten előbb szeretett minket; de nem feled
kezünk-e meg még a pogányoknál is jobban a Krisztus iránt való sze- 
retetről!)

Kleopátra egyiptomi királynőről szól az a történelmi legenda, hogy 
mikor Marcus Antoniust vendégül látta és vele koccintott, akkor leg
pompásabb gyöngyszemét oldotta fel serlegében és hajtotta le mint a 
világ legdrágább italát. (Ez csak legenda, Mária valóban kiöntötte sze
lencéjét.)

Nagypéntek  (Lukács 23, 39— 46.)

Strindberg svéd író, mikor halálát közel érezte, keresztet kívánt sír
jára ezzel a felírással: Ave crux, spes unica! — Kálvin írja I. Kor. 1, 17. 
verséhez: „Tota enim fideliuim sapientia in Ghristi cruce indusa est”. 
Bengel szava: „Crux scala coeli. Fideles non ascenduint, séd ab ascen- 
dente trahuintur post Ipsum, quam in baptismo induerunt”.

A  megtérő latorról néhány gondolat. Luther: Isten nem engedte meg, 
hogy az ő Fia alattvalók nélkül maradjon, ott a Golgothán ez az egyetlen 
ember, a lator képviselte az egyházat; ahol véget ért Péter hite, ott kez
detét vette a megtérő lator hite. — Kálvin: Nem tudom, volt-e a hitnek 
ily ragyogó példája, mióta a világ áll?! — Tholuck: Történt-e valaha is 
új élet születése különösebb bölcsőben?

Damascus városa oly gyönyörű volt hófödte hegyek lábánál, hogy 
Mohamed elfordult, mikor messziről megpillantotta és így dörmögött: 
„Az embernek csak e g y  Paradicsomra szabad néznie; én a mennyeit 
választom”, (43. vershez.)

Húsvétvasárnap (Máté 28, 1— 10.)

A herrnhuti, kömigsfeldi és egyéb helyütt letelepedett Brüdergemeinde 
tagjai Húsvét hajnalán a mapfölkeltét a síróknál várják meg. Krisztusnak 
a szimbóluma a Nap: Ő a világ világossága, a feltámadás és az élet. 
(1. vershez.)

Győry Vilmost halála előtt a betegágyon meglátogatta Szász Károly 
ref. püspök. Frissen írt s a feltámadásról szóló énekéről beszélgettek. 
Gy. V. meghalt 1885 ápr. 14-én, 47 éves korában. (A feltámadásról szóló 
hír, ének, beszélgetés csupa evangélium.)

Rienecker ír szépen Ef. kommentárjában: Krisztus feltámasztásával 
az isteni mindenhatóság erőinek a c e n t r á l é j a  állíttatott fel. Mint 
ahogyan egy elektromos központból világító és hajtóenergiát szolgáltat
nák egész városrészeknek, éppígy a feltámadott és megdicsőült Krisztus 
már két évezred óta egy nyilvánvaló és mégis titkos energiaforrás. 
Az új élet forrása, amely ezer meg ezer imádság- és hitvezetéken át 
áramlik bele a holt világba. Vajon kimerültségének a jelei mutatkoznak-e? 
Nem mutatkoznak! Mennél többet veszik igénybe, annál gazdagabban 
árad ez az erőforrás. És senki sem tudja, hogy az eljövendő aeónban 
milyen hatalmas lesz még!
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Húsvéthétfő  (János 20, 11— 18.)

Luther írta: „Fides mortua non est fides, séd opinio.” (W. A. 2, 425.)
Biberauer R. „Ez is India” c. könyvéből: Mark Sanjivra Rao, egy 

indiai bennszülött gimn. igazgató meglátogatta a szerzőt indiai útján s 
többek közt a következőket mondotta. „Ha csüggedésemben azt mon
dom Jézusnak: nincs már reményem, hogy valaha is elérjem a célt s 
végigmenjek az úton, akkor látom, hogy belép az életembe és azt mondja: 
elveszíthetsz minden reménységet és bizalmat, mely önmagadból táplál
kozott, de én telve vagyok reménységgel a számodra, én megtehetem, hogy 
elérd ’a célt és én tudom, hogy te velem fogsz jönni az úton. És Jézus 
szívének ez a határtalan reménysége újra felébreszti haldokló remény
ségemet. És ha Ö látja, hogy ismét lemondok Róla, belép az életembe 
s azt mondja: te lemondhatsz rólam, de én nem mondok le rólad, veled 
leszek az egész úton és mi együtt el fogjuk érni életed célját. Én nem 
tudlak s nem is akarlak elhagyni fele úton. Jézusnak ez az elhatározása, 
hogy nem mond le rólam, új elhatározást ébreszt bennem, hogy én se 
mondjak le Rólad.”

Húsvét után 1. vasárnap (János 2, 15— 19.)

Egy ős-keresztyén legenda szól János apostol pásztori lelkűidéről. — 
János egy gyülekezeti vezetőre, episzkoposzra rábíz egy ifjút, hogy viselje 
gondját. Az házába veszi, fölneveli és végül a szent keresztségben ré
szesíti. De attól fogva megszűnik komolyan ügyelni rá, „miután a töké
letes védelemmel, az Űr pecsétjével ellátta” . Az ifjú azonban gonosz tár
saságba jut és rablóbanda-vezér lesz belőle. Az apostol hosszabb idő múl
tán ismét arra a vidékre tér és az ifjú után tudakozódik. Az agg episz- 
koposz könnyek közt mondja: „Meghalt. Isten számára meghalt, egészen 
romlottá lett”. Az apostol megszaggatja ruháit, hangosan jajgat, fejét 
veri: szép felvigyázóra hagytam én egy testvér lelkét! Lóra ül és az erdőbe 
megy a bandavezér után. Amikor az az apostolt megismeri, menekülni 
akar. „Miért futsz előlem gyermekem, atyád elől, ki vén és fegyvertelen? 
Irgalmazz nékem, gyermekem, ne félj, van reménységed az életre. Krisz
tusnak számot adok rólad. Ha kell, önként vállalom érted a halált, mint 
az Űr miértünk, életemet adom érted. Állj meg, bízzál, Krisztus küldött 
engemet”. A rabló megáll, lesüti szemét, elveti fegyverét és keservesen 
sírni kezd. Átöleli az apostolt, de eltakarja jobbját, mely gyilkosságtól 
szennyes, János biztosítja, hogy irgalmat szerez a Megváltónál, befedezi 
a jobbkezet csókjaival és viszi őt a gyülekezetbe. Ott böjtöléssel imád
koznak érte és befogadják.

Húsvét után 2. vasárnap (János 14, 1—6)

Krisztusban vagy Krisztus nélkül meghalni különbség. Nero gyilko
sává lett anyjának is. Ekkor a szenátus korbácsolás általi halálra ítélte. 
Ez elől elmenekült és saját kardjába dőlt, mondván: Mily nagy művész 
pusztul el velem! Talleyrand így kiált halálos óráján: Átok alatt szen
vedek. Mirabeau: Adjatok valami altatót, hogy ne kelljen az örökkévaló
ságra gondolnom. Voltaire: Isten és emberek mind elhagytak! A pokolba 
megyek, ó Krisztus, ó Jézus Krisztus! Viszont Dwight L. Moody halálá-
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hoz közeledve így szólt: Eltűnik a föld, megnyílik a menny, ez a nap 
az én koronázásom napja. Bach János Sebestyén utolsó napjairól azt 
O-lvassu'k, hogy mélyről jövő nyugalom és derű ömlött el azokon. Fele
sége azt írja, hogy ezekben az utolsó napokban értette meg. ami ifjú
ságában nemegyszer megdöbbentette és megszomorította őt, ti. férjének 
a hálál után való vágya. Mert a halálról és a földi világtól való elválás
ról mindig gyönyörűen énekelt. Utolsó dala is betegágyán, mit későbbi 
véjének Altnikol Kristófnak mondott tollba, ilyen volt: Megállók, Uram, 
trónod zsámolyánál. Közvetlen halála előtt kérte: Énekeljetek egy szép 
dalt á halálról, mert most van itt ennek az ideje. Felesége rákezdétt: 
Minden ember csak halandó, Bach halálának napja 1750. júl. 28.

Húsvét után 3. vasárnap (János 12, 20—26.)

Nietzsche tette egyszer azt a megjegyzést, hogy az áldozatokat sosem 
kérdezték meg az ő saját véleményük és akaratuk felől. Amikor az 
áldozok örvendeztek, ugyanakkor az áldozatok mindig szorongásban és 
bajban voltak. Valóban ilyen volt az ó-kor áldozata: az áldozatok vérez- 
tek, az áldozok ujjongtak. De ime Pál Fii. 2, 17—18 szerint ö r ü l  annak, 
ha italáldozatként kiöntetik a vére!

Allan Gardiner Patagónia misszionáriusa volt. Egészen primitív nép 
közt hirdette az igét. A  nép nyelve először mindössze néhány artikulátlan 
nyögésből állott. A  misszionárius ott halt meg köztük nagy nyomorban. 
Holttestét a tengerparton találták meg egy felborult csónak mellett. 
Kezéből kiesett a naplója, melyben leírta viszontagságait, magánosságát, 
sebeit, éhségét, szomjúságát. Alig olvasható utolsó szavai pedig: „Elborít 
Tsten jóságának az érzete”.

George Macdonald mondása: Isten Fia nem azért szenvedett halálig, 
hogy az embereknek ne kelljen szenvedniük, hanem hagy szenvedéseik 
az Ö szenvedéseihez legyenek hasonlók.

Húsvét után 4 , vasárnap (János 6, 60—69.)

Az ige olyan mint a világosság. A beteg szem számára rosszabbo
dást hoz, az egészséges szemet azonban csak erősebbé teszi. Azoknak, 
akik az igét beveszik, életre szolgál, de azokat, akik elutasítják, halálba 
dönti. (Helbig, II. Thess. lev. magy.)

Luther: „Isten igéje kard, háború, botránkozás romlás, méreg.” 
(Ez is.)

Voltaire egyszer hozzáfogott az 51. zsoltár rímbeszedéséhez. Eleinte 
jól folyt a munka, de a 12. versnél megakadt. „Tiszta szívet teremts ben
nem . . . ” Fellázadt ez ellen a tolla, ezt nean bírta leírni. Különös szoron
gás vett erőt rajta és félig ájultan a kanapéra kellett feküdnie. Később 
barátainak megvallotta, hogy erre az élményére sosem tud borzongás 
nélkül visszaemlékezni.

Húsvét után 5. vasárnap (Lukács 11,5— 13.)

Luther idézi az Atyák Életéből: „Nincs még egy olyan kemény munka, 
mint az Istenhez való imádság” . Ezért, aki pap akar lenni — fűzi hozzá —, 
gondolja meg elébb, hogy minden munkánál nagyobb munkát vesz ma
gára, t. i. az imádkozást. Mert az imádság legyőzött és összezúzott értel-
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met kíván, de fölemelt és győzelmes lelket! — De van is az imádságnak 
e redménye ,,Erőszakosak ragadják magukhoz az Isten királyságát.” 
Az imádság Luther szerint nem egyéb, mint az Istenhez felemelt lélek 
állandó erőszaktétele, miképpen egy hajó, mely a rohanó ár ellenében 
fölfelé hajtatiik. (Bőm. lev. magy.)

Hallesby írja az imádságról szóló könyvecskéjében. A Szentlelek 
munkáját a bányászáshoz hasonlíthatjuk. Az ébredés ideje a robbantás
hoz hasonló: a bűnös ember kemény szívét darabokra robbantja. Az eva:n- 
gélizációk közötti időszak viszont annak az időnek felel meg, amikor a 
kemény sziklába nagy erővel lyukakat fúrnak. A gyutacsot meggyújtani, 
robbantani — könnyű és érdekes. A fúrás nehezebb. Ehhez gyakorlott 
ember kell. Sok ember csak gyújtani akar s robbantani. De naponta és 
szüntelen belevinni a megnemtért lélekbe a szent robbantóanyagot — 
erre kevesen vállalkoznak.

Mária Dorottya nádorasszony 7 éven át imádkozott a budai Várnak 
a Dunára, Pestre s a mögötte elterülő nagy magyar rónaságra néző 
ablakai mögött térdelve, 1832-től azért, hogy Isten küldjön bizonyság
tevőt az országba. A kitartó imádságot Isten meghallgatta.

Scholz László

Néha valami szent magnetizmustól vonzottan, egy emberhez 
sietnek, sőt rohannak egyesek az egyházban. Nem az ügy, hanem 
a hála vagy a tisztelet köti ezeket az egyeseket, sokszor nem is 
olyan keveseket. Pl. egy igehirdetőnek vagy lelkipásztornak eleven 
benyomástkeltő páratlan hatása, vagy keresztyén életének példája 
az ilyen embert körülvevő titok emléke, vagy a belőle sugárzó 
meghámozhatatlan és mégis érzékelhető erő iránti fogékonyság. 
Elegendő, ha csak Blumliardt nevét jelentem ki, már egy szóval 
megmondtam azt, amire gondolok. Hasonló folyamat indul meg 
állandóan más, kevésbé ismert nevű ember körül is, úgy hogy az 
egyházon belüli sajátos közösségek sokszor bizonyos kört jelente
nek, amelynek középpontjában egy nagyhatású személy áll, vagy 
mondhatjuk talán így: ebben a személyben munkáját nagy erővel 
kifejti a Szentlélek. Ekkor azonban szükségszerűen felvetődik a 
kérdés, mi történik a többiekkel az egyházban? Hogy valamennyi 
keresztyén egy névben egyesüljön, az nemcsak lehetetlen, hanem 
egyenesen nem kívánatos dolog. Nem felelhet egy ember minden
kinek. Sőt sajátos módon sokszor megesik, hogy amíg egyesek vala
kiben csalogányra találnak, mások egészen határozottan azt állít
ják ugyanarról az emberről, hogy ők benne egy nagy fülesbagoly 
huhogását hallják. Az egyházban sohasem lehet arról szó, hogy 
valaki valamikor is mindenki számára elismerendő mesterré váljék.

Barth Károly
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Temetési igehirdetések vázlatai
Erős hely 
Zsolt 71,3

(P. L. 21 éves katona, őrhelyén agyonlőve találták. Anyja fiatalon 
vesztette el a háborúban férjét 12 éve.)

Most minden úgy fáj! S ez az igehirdetés vigyázni akar, hogy ne nö
velje a fájdalmat.

Csendes imádság mintáját hoztam el. Ez a zsoltórvers — az anya- 
szentegyház ajkán — e hétnek ősi igéje évszázadok óta. Csendes imádsága 
volt azoknak, akik annyit szenvedtek. Rövid mondat, sóhaj — miközben 
hull a könny és fáj a szív — erős hely után, ahová az ember minduntalan 
menekülhet.

Tartó, erős kézért nyúl. . .
Ma még, lehet, hogy nem ilyen csendes az imádság. Ki ítélhetne el 

benneteket? Ma még lehet, hogy így hangzik: „Hol vagy Jézus, aki annak 
az özvegynek feltámasztottad fiát?”

Az a titokzatos golyó sok szívet sebzett m eg. . .
Ezen a földön nem minden Isten akarata. De mindenkor Ő ad erőt. 

Ö hív mindennel, szeretettel magához.
. . .  Szerettük őt minden, korával járő szenvedélyességével. Mint kis

fiú, szolgálatkész, eleven tagja volt serdülő csapatunknak. Munkatársak, 
baj társak szeretettel emlékeznek vissza rá.

A megdöbbentő hírnek hinni sem akartunk. Édesanya, húgai, roko
nai, most együttérző szívvel azért imádkozunk, hogy ez a csendes imádság 
az anyaszentegyház útján a ti Jézus Krisztusra tekintő imádságtokká le
gyen. Böjttől egy lépésre nézünk a Nagy Szenvedőre, és elvégzett munká
jára. Ö a sziklavár, őhozzá menekültek szüntelen évszázadok óta olyan 
sokan. Nem hiába, Viharzó tengeren sziklát éreztek tántorgó lábaik alatt. 
S onnan oda lehetett látni az égi otthonba.

Mindjárt 
Mai 3,1

(V. l.-né. Idős, özvegy édesanya. Adventben.)
„Mindjárt!” — csendült ki ebből az igéből. „Mindjárt jövök” — hány

szor mondja ezt egy édesanya. És leteszi kezéből a kanalat, abbahagyja 
az alvást, hogy ott teremjen gyermeke mellett. „Mindjárt jövök!” — hány-, 
szór mondja ezt az ember családjának. Csendben behajtja maga után az 
ajtót és megy fáradtságot nem ismerve a csalód érdekében, hogy aztán 
boldogan nyisson rá újra szeretteire.

Elköltözött testvérünk életében is hányszor hangzott ez a szó: Mind
járt!”

„Mindjárt!” Olyan sokszor mondja ezt Isten is. „Mindjárt segítek és 
vígasztalok” — hányszor mondja ezt Isten. És meg is teszi. Oltalma alatt 
lenni olyan jó!

Itt Jézus érkezését jelenti be. Az jön, aki az elhagyottak felemelője 
volt. Aki bűnöket 'bocsát meg, aki a halált győzte le. A feltámadásra is 
ez áll: mindjárt!
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A z  íté le tre  jövő Úr is ezt mondja: „Mindjárt jövök!” Boldog, aki ké
szen fogad ja . N e k i átadott élettel. Úgy, mint a templom csak akkor iga
zán  tem plom , mikor benne Krisztus szól, hálaének zeng.

Mindjárt jövök!” Boldog az az ember, aki a halál érkezésekor ra
gyogó a rc ca l mondhatja ezt hazahívó Urának.

Ami megmarad 
Péter 1,22—25

(78 éves özvegy édesanya, H. I.-né. Ősszel.)
Itt is meghatottan suttoghatjuk: „minden test olyan, mint a fű” . Ta

vasszal virul a fiatal évek szépségében. Aztán jön az ősz: „a virág el
hull” .

Elhullt az emberi élet. . .  Mi az, ami megmarad belőle? A kéz, ame
lyik kihűlt? Ráborulhatsz könnyes hálával, — de már nem az, amelyik 
hajunkat simogatta, véres lábunkat bekötözte. Az arc? Nem az már a 
halál pillanatában, amelyik mosolygott, mikor jót hallott rólunk, — el
borult, mikor meghallotta: szenved a fia vagy a lánya. Az emlékek, ame
lyek elénk hozzák, sokszor egész váratlanul finom élességgel? 1001 év 
múlva eltűnik a név, mint tóból a hullámgyűrű, amit a tegnap beledo
bott kő okozott.

Ami megmarad... Az Isten szava és ígérete: Jézus Krisztus által új 
testben feltámadunk és örökké élünk.

A földi életet körülveszi a halál, a boldogtalanság, a megszáradó fű. 
De ide nyűk alá Isten keze. Lenyúl azzal, hogy beszél hozzánk. Elmondja, 
hogy megteremtett, magának szánt, Fiát adta értünk.

„Megszárad a fű” . . .  Olyan az emberi élet, mint a kútbaesetté, aki 
valahogy megfogózott. Se jobbra, se balra, se előre, se hátra. Minden víz
szintes mozgást lehetetlenné tesz a kút fala. Csak két út van: le és fel. 
Minden lefelé húz. §z akadozik a gyökér, sikos a kő, fárad a kéz, lenn a 
halál. De lenyúl hozzánk egy mentő lánc. Olyan kéz nyújtja, tartja, amely 
mindenható és örök szeretet. Ez a lánc: Krisztus az Ö igéjében. Ragadd 
meg.. .

. . .  Botjával hajlottan ment haza alkonyatkor. Ez az utolsó kép róla. 
Ez a keresztyén ember képe. Minden elmúlik! De az örök otthon, ami 
felé tartunk, egyre hajlottabban. — megmarad. Mert az ige, mely ígérte, 
megmarad.

A halál csendje 
2 Tim 4,6—8

(K. M.-né, idős édesanya, templomos.)
Egyre erőtlenebb lett és egyre csendesebb. S beért a halál csendjébe.
Ó, a halál csendje! Milyen nehéz, fojtogató ez a csend! Nem szól az 

ajak, amelyik — hisz édesanyának volt az ajka — annyiszor szólt. Nem 
hallatszik többé ágya felől lélegzés és sóhaj.

A halál csendje .. . Sck csend között ez a legkomolyabb. A varro- 
gatás csendje, az imádság csendje, az utolsó úrvacsora csendje után ez.

Isten a csend Istene. Csendben dolgozik. Jézus Krisztus megváltói 
tette előtt 30 évig volt csendben. S milyen csodálatos 3 év nőtt ki ebből 
a csendből! Kizöldelő tavasznál sem hallja senki Isten nagy teremtését. 
A sok millió égi test micsoda csendben futja útját.
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A halál csendje sem azt jelenti, hogy nincs semmi. A zenében.a pil
lanatokra beálló csend után tör elő a legcsodálatosabb részlet, a fő mon
danivaló.

A keresztyének így néznek a halálra. Pál apostol itt. . .  Az egész 
futás koronája éppen most jön; üdvösség, örök élet. István vértanú ezért 
nézett ragyogó arccal a halálra. . .  A lator is így nézhetett reá.

Mi is így nézzünk a halál csendjére most. Isten csendben szívünkbe 
akarja most tenni a bizonyosságot, a teljes vágyat a dnága folytatás után.

Görög Tibor

Mert tudjuk . . .
2 Kor 5,1

(G. J. 73 éves rákos férfi, aki szürke tagja volt a gyülekezetnek.)
Aki ebben a koporsóban fekszik, nem volt rendkívüli ember a gyü

lekezetben. Sok ilyen emlber van. Nagyon egyszerű az élete: született, 
dolgozott, szenvedett, örült és most meghalt. Ti leányai és unokái mégis 
sok mindent tudtok róla. Veletek élt, tietek volt, veletek szegte kenyerét 
és büszkéin ültette maga mellé unokáját, hogy megtanítsa szeretni a föl

det, a munkát! Tudjátok, hogy özvegysége kenyerét, meghalt fia fölötti 
bánatét csak az édesíthette, hogy veletek, közöttetek békességet, öreg 
napjaira csendességet talált. Ti mindezt jobban tudjátok, mint én!

Nekünk keresztényeknek azonban más ismeretünk is van: nem csak 
annyit tudunk, hogy G. J. élt 73 évet, ebből kettőt özvegyen, leányai és 
unokái vannak, hanem azt is tudjuk, amit Isten nekünk megiratott: 
Tudjuk, hogy h a .. .  épületünk van Istentől!

Tudjuk! Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy erre megtanít
son! Mi nagyon nyomorult és szegény emberek vagyunk e nélkül a „tu
dás” nélkül. De ezt tudta az elköltözött is; ezt hitte az előrement hitves 
is. Ebben szabad nektek is vigasztalódni, gyermekei és unokái. Isten vég
telen szeretete hozzánk „elveszett és megítélt” gyermekeihez, hogy nehéz 
óráinkban különösen szívünkre helyezi üzenetét. Jézus Krisztusban való 
hittel mondhatjuk: tudjuk, hogy nem csak a földi sátorház összeomlása 
valóság: az üdvösség is az, nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, bi
zonyára az. Nem csak ez a kézzel ásott sir valósiág, ez az utolsó földi lak
helyünk, hanem az a nem kézzel csinált mennyei örökkévaló ház is, ame
lyet Jézus Krisztus készített azoknak, akik hisznek őbenne. Tudjuk!

Mondjátok most hitből és szívből utánam: Igen, tudjuk! Ámen.

Tükör által__
1 Kor 13,12

(34 éve özvegy, kétszer megözvegyült, gyermektelen értelmiségi asz- 
szony, K. Ö.-né.)

  Tudom, hogy nem könnyű nektek, akik az elköltözöttet szerettétek, 
nagyon hiányozni fog beteg testvérének az ő mindennapi szolgálata; hű
séges ápolása, csendes szava. Tudom azt is, hogy amikor lélekben végig 
futjátok az életét, azt a 70 esztendőt, mely elröpült és látjátok ezekben az 
esztendőkben a sok könnyet és kevés mosolyt; a sok munkát és kevés 
pihenést; a sok szenvedést és kevés örömöt; koporsóját, melyet nem kísér 
ma gyermek vagy unoka megásott sírja fe lé . . .  keresitek életének értel-
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mét és célját! Hadd mondjam meg nektek, hogy én is kerestem,. Feltet
tem magamnak a kérdést: mivégre élt a mi megboldogult testvérünk?! 
Nem kaptam kérdésemre más feleletet, mint a felolvasott igét: Most 
tükör által, homályosan látunk!. . .

Csodálatos Isten! A világra engedd jönni egy életet és azután előt
tünk megfoghatatlan utakon vezeti! Ki értené!? De ki.volna olyan merész, 
hogy ezért Istennek szemrehányást tegyen. Alázattal álljunk azért most 
testvérünk koporsója előtt és mondjuk el minden szégyenkezés nélkül: 
homályos előttünk életed értelme! Köszönjük, hogy mienk voltál, közöt
tünk szolgáltál, de nem értjük, hogy miért így történt minden!

Van felolvasott igénknek két szava, amit ugyanakkor vegyünk a szí
vünkre: „akkor pedig!” Ez a két szó az örökkévalóság távlatát nyitja 
meg előttünk! Életünk értelme, elköltözött testvérünk életének értelme 
is nyilvánvalóvá válik „akkor!”

„Akkor pedig” , amikor Isten, a Jézus Krisztusban való hitben el
hunytakat az örök élet feltámadására előhozza, akkor majd megértjük 
azt, amit most nem értünk! Tanítson ez az ige azért az alázat mellett 
igaz, bízó hitre a mi Urunkban Jézus Krisztusban.

Befejeződött egy élet, amit nem értünk! Hisszük, hogy akkor pedig 
feltámad egy élet, mely már nem lesz áttekinthetetlen, értelmetlen és 
homályos! Isten megcselekszi, hogy megértsük! Ámen.

Eszetekbe juttatom . . .
1 Kor 15,1— 4

(66 éves öregasszony, aki egész életében csak dolgozott, özvegyen öz
vegy emberhez ment férjhez, három-fajta gyermeke volt és agyvérzés 
után pár nap alatt meghalt. B. O.-né.)

Pár nappal ezelőtt betegágya köré, most koporsója köré gyülekeztünk 
össze. Akkor az Úr szent vacsorájával vigasztaltuk és erősítettük; ma 
porrészeit utolsó földi útjára kísérjük. Akkor vigasztalódtunk az igén: 
. . .  én ismerem őket. . .  és én örök életet adok nékik . . .  (Ján. 10,27 ...) 

Most az a szolgálatom, hogy emlékeztesselek titeket!
Emlékeztetlek először is reá, aki most 8 évi özvegység után Isten 

kegyelméből rövid ideig szenvedve megpihent sok-sok munkája után. Ha 
őreá emlékeztetlek, megtelik a szemetek könnyel. Egyikteknek anya he
lyett volt anyja, másiknak édesanyja; három fészek gyermekeit gyűj
tötte gondoskodó szárnyai alá. A reávaló emlékeztetés sok könnyet csal 
íme a szemetekbe.

Igazán azonban nem ez az én szolgálatom! Jézus Krisztus szolgála
tára kell emlékeztesselek. Őróla megiratott a mi számunkra, hogy meg
halt a mi bűneinkért! Most erre az örömhírre kell emlékeznetek és anyá
tokat úgy kell látnotok, mint akinek bűneiért az az Egy meghalt a ke
reszten. Akinek testével és vérével az utolsó úrvacsorában egyesült. És 
nekünk szaíbad erre emlékezve vigasztalódnunk. Aki most elvész a sze
metek előtt, azt a Krisztus bűneiből megváltotta.

De arra is emlékeztetlek, hogy a bűneinkért halált szenvedett Krisz
tus fel is támadott, harmadnapon az írások szerint! Első lett azok közül, 
akik elaludtak. Emlékeztetlek arra. hogy ez nekünk, gyermekeinek, hí
veinek a feltámadás reménységét, az üdvösség ígéretét jelenti! Szabad 
ebben a reménységben temetnünk!

Kérlek azért, hogy amikor most a földi kötelékek elszakadnak, a
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Krisztus halálára és feltámadására emlékezve temessük azt, ami porból 
vétetett. Ebben az emlékezésben adjon Isten néktek igaz, felülről való 
vigasztalást. Ámen.

Áldott az Isten. . .
1 Péter 1,3

(43 éves hajadon, postatisztviselő, Sz. M.)
Ebben a szomorú órában, amikor szülő gyermeket temet, érezhetjük, 

hogy valóban a reménység éltet! Amit sokszor mondtunk már, az most 
egészen életszükségletté vált. Nem lehetünk reménység nélkül!

Áldott az Isten, hogy nekünk reménységet adott. Nem emberi re
ménységet, nem hiú és üres szavakat, hanem elvehetetlen, örök remény
séget!

Ez a reménység a Jézus Krisztus feltámadása által való reménység! 
Valaki előttünk járt a halál útján — nehéz volt ez az út, mert a Gol- 
gothára vezetett! De valaki előttünk járt az élet útján is! Húsvét reggelé
nek feltámadt dicsőséges Ura! Jézus Krisztus feltámadott! Ez a mi re
ménységünk! Krisztus él és én is vele! Ez a mi reménységünk!

Áldott az Isten, aki ezt a reménységet adja nekünk! Amikor itt is, 
e derékbe tört életet takaró koporsó mellett ezzel a reménységgel vígasz
tal, megtelhetik a szívünk hálával.

Azért azzal búcsúztatom tőletek édesanyja, testvérei és szerettei, az 
elköltözöttet, hogy a minden kegyelemnek Atyja szüljön újjá titeket élő 
reménységre, hogy azután minden hívővel együtt — még most is, még 
itt is, még a halóiban is — elmondjátok: Áldott az Isten! Ámen.

Dr. Kosa Pál

Temetési imádságok a sirnál

Mindenható Isten! Erősítsd a feltámadásba vetett hitünket, amelyre 
elhívtál minket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Add, hogy ez legyen 
a mi vigasztalásunk, amikor most elválunk e keresztyén testvérünktől, 
és földi maradványait a Te akaratod szerint a sár ölére helyezzük. Add, 
hogy szívünk á szenvedés és halál világában az eljövendőt és a meny- 
nyeit keresse, atal Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk ül a Te jobbodon. 
Add, hogy Neked szolgáljunk hitben, életünk miniden napján, és készen
létben várakozzunk arra az órára, amelyben eljő a Te Fiad, hogy elhozza 
és teljessé tegye a Te országodat. Ámen.

1 . (A k ö n y v  szerz ő je  m in den  tem etési ren d jéb en  ezt a z  im ád ságo t vesz i. A já n l
ju k  fe lh a sz n á lá sra .)

2. K ic s in y  g y e rm e k e k  tem etések o r a  s írn á l).

Mindenható örök Isten! Te szólítottad magadhoz ezt a gyermeket a 
bűn és halál világából, és felvetted mennyei országodba. Kérünk, add, 
hogy ezt hittel meglássuk, hatalmas kezed alatt megalázkodjunk, a szen
vedésben is megismerjük szeretetedet, mindenkor készek legyünk a ha
lálra. Ha pedig elszólítasz minket, készségesen kövessük hívásodat. Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen.

Jo rd a h n  B rú n ó : O rdung fü r  das k irc h lic h e  B e g ra b -  
n is . G öttin gen , 1950. 15. és 65. o ldal.
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ESTÉK A BIBLIÁBAN
(ESTI IGEHIRDETÉSEK)

A bánat estéje (Zsolt. 30 , 6 . Márk 1, 3 2  )

„Este bánat száll be hozzánk” — Dávid estéi. Ez az ember ismerte az 
estének és a nappalnak nagy különbségét. Ha valakinek nehéz a beteg
ség nappal, még nehezebb este. Ha valaki bizonytalanságban gyötrődik 
nappal, még szörnyűbb bizonytalanság lepi meg este. Ha valaki képzelő
dik nappal, a fantázia még borzasztóbb árnyakat fest a sötétség ólmot- 
kergető óráinak falára.

Oh, ezek a „dávidi esték” , mikor beröppen a bánat az ablako n ,  mint 
az éji pillangó, csapdossa szárnyait, körülverdesi a szobát és nem tudjuk 
sem megfogni, sem kikergetni. — Dávid bujdosásai (este: hol lappang 
az ellenséges vitéz dárdája). Házassiágtörése is .. .

De a hit embere volt s megtapasztalta a „reggelt” , az öröm-jöttét is.
Isten lehajló kegyelmét. Óh, ezek a „dávidi reggelek” ! Istentől érkezik a 

vígasztalás, erő. bocsánat.
Az Újtestamentum versében előttünk áll a nyomorúságosak Jézusa. 

Mikor leszáll az est, ott szorongtak Jézus körül. És örömmel mehettek 
haza. Lehet este is öröm. Mellette!

A töprengés estéje (1. Móz. 24, 63.)

Egy gondterhelt, fiatal férfi lép ki sátrából. Este van. Sok minden 
nyomja. Édesanyja nem régen halt meg; még mindig fáj a seb. Atyja 
pedig hetekkel előbb bízta meg egyik szolgáját, hogy hozzon neki, Izsák
nak, élettársat. Vajon lesz-e és milyen?

„Elmélkedni, imádkozni” — Isten színe elé vinni magát.
Ez a legjobb esti hely.
Mindenestül odaviszi magát.
Ez is elég áldás lenne. — De íme feltűnnek a tevék. A ráadás.
. . .  Az a sátra előtti férfiú a sötét estében sokszor vagy te is! Micsoda 

jó megtalálni a legjobb helyet, Isten arcát.

Az elhagyatottság estéje (1. Móz. 28, 1 0 — 15)

A létra! Padláshoz, fához, kazalhoz támasztva — arról beszél, hogy 
az ember milyen kicsi: mennyi mindent nem tud elérni. Mélybe zuhant 
embernek, ezzel körülvett embernek pedig életmentő eszköz a létra.

Azon az estén ilyen létrát nyújtanak le Jákobnak felülről. Sohase 
volt még ilyen kicsi, ilyen árva. Otthonról menekül az ismeretlen rokon
ság felé. Mögötte becsapott öreg édesapja, akit többé nem fog viszont
látni a földön, — és gyilkosharagú bátyja. Senkije sincs. Istenhez nem 
meri felemelni a szemét; hogyan tudná őt elérni?

De Isten az, aki felülről nyújt neki létrát. És ez mindig így van: Ő 
nyúl utánunk.

109



Karácsony nem ez volt-e mindenkinek?
Most is vele el lehet érni az Istent! Sem jócselekédettel, sem okos

sággal. Bűnösök is így érték el Istent. . .  Az egyedüllevők. . .  A harang
szó hívása az ő hívása. Itt vár az ige, Jézus, a felülről lenyújtott ke
gyelem.

Nyugodt este (2. Móz. 12, 6 — 7; 1 2 — 13.)

Itt Isten népének egy örökre emlékezetes estéjéről van szó. Egyip
tomban nyögték a fáraó igáját. És amikor kiáltott a nép Istenhez, meg
könyörült. Mózest és Áront elküldi a fáraóhoz. De ez nem enged. Jönnek 
a csap'ások. Kemény marad. S akkor jön a legsúlyosabb: minden család
ban megöli éjszaka a pusztító angyal a legidősebb fiút. De oda nem megy 
be, ahol egy tiszta bárányt leölnek s vérével meghintik ajtajukat.

Ez az est izgalmas készülődés volt a vér a lá . . .
Az előítélet megrecsegteti az egész világot. Kicsi otthonok, családta

gok hogyne bújnának riadtan összébb. Sok minden megítéltetik és pusz
tulássá lesz. De vigyük mindenünket a vér alá. Ezt a napunkat is: bűnök, 
fásultság. Az ilyen est után nyugodt az éjszaka. Még a halál éjszakája is.

Félelmes este (Márk 6 , 4 6 — 50.)

Az est sötétsége mindent eltakar a szem elől.
Az nem volt baj — a tengeren viaskodókra gondolva, — hogy nem 

látták a sötétben hány méteresek a hullámok, milyen messze vannak a 
parttól, mekkora az ijedtség Péter arcán, mekkora Jánosén. Ezek az ada
tok nem segítettek volna rajtuk.

A sötétség nem baj, ha sok mindent eltakar előlünk is: a földet, 
ahol ma görnyedtünk, a fát, sok kedvesed arcát, hogy milyen messze 
vannak a halál partjai, újságokat és híreket,

A tanítványok számára az volt a baj, hogy eltakarta előlük az imád
kozó Jézust és a mellettük lépkedő Jézust. Ez az egyetlen borzasztó nagy 
baj mindig. Akár az est sötétségéről, akár próbák, kísértések sötétségé
ről van szó . . .

A hűség estéje (Lukács 24 , 2 8 — 29.)

Maradni, — azt jelenti: vállalni az embereket, együttviselni a hely
zetet velük. Van, amikor könnyű maradni! Vidám társaságban, jó he
lyen . . .

Van amikor nehéz! Amikor egy szörnyű férfi mellett marad a fele
ség, — azt jelenti: Vállallak, még ha mindennap kék foltok is vannak, 
testemen és ha nem kapok egy jó szót sem, akkor is.

Húsvét után történt. . .  Jézus Krisztus mehetett volna már a mennyei 
seregek engedelmes ragyogó seregébe.

De Ö maradt!
Két szomorú vándort látott Emmaus felé menni. Hozzájuk csatlako

zott. Igét hirdetett nekik. — Milyen nehéz emberek. Tanítványok és még. 
se hisznek. És nem látnak.. .  Nehéz velük menni az úton.
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És mikor kérlelik: maradj velünk! — Ő marad. Vállalja őket. Nem 
veti meg őket. Szomorú estjüket beragyogja, s oly húsvétot ajándékoz 
nekik, hogy még azon az estén visszamennek Jeruzsálembe és adják to
vább a hírt: él! velünk van! .. . Sok estére ráfekszik a szomorúság, halál, 
húsvéttalanság. De ennek a világnak egyetlen szerencséje: Ő marad! 
Ahogy a samaritánusok kérlelték. Ahogy Zákeusnak mondta: ma a te 
házadnál kell maradnom.

Milyen sokan elmennek mellőlünk. Minden elhagy végül. Ő marad! 
Végig!

A z élet estéje (Ézs. 38 , I — 22.)

Egyszer az is elérkezik. „Porsótorunk lerontatik” . Életünk takácsa el
vágja a fonalat, mert elkészült az, amit készíteni akart belőlünk.

Így mondja ezt Ezékiás király, mikor megtudja: elérkezett életének 
estéje. Azt olvassuk, hogy nem örül ennek. Sőt keserves sírással könyö
rög Istennek: még ne vegye el tőle életét. Úgy látszik, őszinte ember volt 
és őszintén látta, hogy nem volt élete jó. Életének szent' Takácsa nem 
ment semmire eddig gubancos fonal-életévéi. Ezért hosszabbítást kér. Más 
akar lenni Isten kezében.

Akik itt vagyunk megérkezünk életünk estéjéhez. Ki hamarabb, ki 
később. Lehet, hogy otthon, lehet, hogy idegenben. Nyugodt időben, vagy 
bajok között. — Készen vagyunk-e? A szövőmester kezében engedelmes 
fonál-e életed? Engedted-e, hogy kártolója neki essen életednek? Megsző- 
hette-e életedet lúgban való megmosás után használható készítménnyé? 
(Mintái, színei a Mester terve szerint.) Talán azt akarja, hogy abrosz légy. 
Kicsi gyerek, szülők boldogan üljenek köréd s te hangtalanul azzal szol
gálsz, hogy tiszta vagy és -mást is tisztának őrzői meg. — Talán szőnyeggé 
akar szőni. Emberek poros, sáros lábbal járjanak rajtad. Talán észre sem 
veszik, hogy azért járnak halkabban, puhábban, mert te vagy. — Oltár
terítő . . .

Kell-e még meghosszabbítás? Vagy készen vagy, mint Pál (II. Tim. 
4, 6—8 .)?

A  világ estéje (Márk 13, 2 5 —27.)

A világ estéje. . .  A sok-sok millió est után a legeslegutolsó.
Ez a világ halálraítélt.
A világ. S ebben benne van a csillagok milliárdja: Alpok, Himalája 

havasai, Libanon cédrusai, Afrika őserdői. De a mi kis szűk világunk is: 
ruhásszekrényünk, könyveink, házunk, igazolványaink, gondosan őrzött 
fényképeink, a munkahely, ahol leéljük életünket, a házasság. . .  Halálra 
van ítélve.

Két üzenet:
1. Siess hűségesen keresztyénnek lenni ebben a múló világban, 

drága eszközök, alkalmak. . . Hála sok mindenért.
2. Ne kösd hozzá a szívedet! Múló viliágban örvendező kis csapat 

Jézussal az utolsó est felé. Hiszen nem szomorú vég, hanem az örök élet 
boldogsága felé tartunk. Minden elmúlik, de Isten — és amit Ő készített 
az őt szeretőknek — megmarad örökké.

Görög Tibor
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Oltári imádságok
Virágvasárnap.

Oltári ige: Zsid. 12, 1—6.
Mindeniható Úristen! A mennyet 

és a földet szent Fiad hatalmába 
adtad. Könyörgünk, hogy mi is 
Urunknak vallhassuk mindazokkal 
együtt, akiket szent szenvedésével 
a Sátán rabszolgaságából kiszaba
dított és országodba vezet. Mert Ö 

veled és a Szentlélekkel együtt Is
ten, él és uralkodik mindörökké. 
Ámen.
Nagypéntek.

Oltári ige: II. Kor. 5, 14—21.
Úristen, irgalmas Atyánk! Szere- 

tetedet egyszülött Fiad feláldozásá
val mutattad meg nekünk. Ké
rünk, szent halálának ereje öldö
köljön meg bennünk minden go
noszságot, hogy bűntől és halál fé
lelmétől szabadon imádhassunk ir
galmasságodért. A Te Fiad, Jézus 
Krisztus Urunk által, aki Veled és 
a Szentlélekkel együtt Isten, él és 
uralkodik mindörökké. Ámen.
Húsvétvasárnap.

Oltári ige: I. Kor. 15, 12—20.
Úristenünk! Te nem a halottak 

Istene vagy, hanem az. élőké. Fel
törted Szent Fiad sírjának zárait és 
hírül adtad ördögön és halálon való 
győzelmét. Könyörgünk, hogy az Ő 
feltámadásának ereje (bátorítson 
bennünket, akikre még vár a halál 
éjszakája. Jézus Krisztus Urunkért 
kérünk, mert Ő Veled és a Szent
lélekkel együtt Isten, él és uralko
dik mindörökké. Ámen.
Húsvéthétfő.

Oltári ige: I. Kor. 15, 54—58.
Jézus Krisztus Urunk! Feltáma

dásoddal minden munkánknak ér
telmet adtál. Könyörgünk, hogy 
egész életünket annak a napnak vi
lágosságában élhessük, amelyen né
pedet fáradságától megszabadítod 
és örök nyugalmadba beviszed. Hol

Téged az Atyával és a Szentlélek
kel együtt örökké dicsérünk. Ámen.
Húsvét után 1. vasárnap.

Oltári ige: I. Pét. 1, 3—9.
Úristenünk! Szent Fiad halálával 

és feltámasztásával rést törtél szá
munkra a bűn és halál erős falán. 
Hadd küzdjünk hűségesen a Sátán
nak minden cselvetésével szemben 
és hadd szolgáljunk azoknak, akik
kel együtt közös a reménységünk. 
Jézus Krisztus a Te Fiad, a mi 
Urunk nevében kérünk, mert Ö 
Veled és a Szentlélekkel együtt Is
ten, él és uralkodik mindörökké. 
Ámen.
Húsvét után 2. vasárnap.

Oltári ige: Ef. 4—10.
Jézus Krisztus Urunk! Pásztora 

lettél Isten elszéledt népének, hogy 
megtaláljuk az utat az Atyához. 
Kérünk, hogy életünkkel ne bom- 
lasztói, hanem gyűjtői lehessünk 
nyájadnak és a nagy napon meg
nyíljék előttünk országod ajtaja, 
mert Te az Atyával és a Szentlé
lekkel együtt Isten vagy, élsz és 
uralkodói mindörökké. Ámen.
Húsvét után 3. vasárnap.

Oltári ige: I. Ján. 4, 9—14.
Mindenható Űristen, mennyei 

Atyánk! Te nem vagy személy vá
logató, hanem minden népnek hir- 
detteted szent Fiadat. Add, hogy 
hitünk megbizonyosodjék Őbenne, 
és ujjongva vallhassuk Urunknak, 
mért Veled és a Szentlélekkel 
együtt Isten, él és uralkodik mind
örökké. Ámen.
Húsvét után 4. vasárnap.

Oltári ige: 2. Tim. 2. 8—13.
Jézus Krisztus Urunk! A Te sza

vad elválasztja a lelkeket. Könyör
günk, hogy a mi válaszunk igédre 
a hálaadás lehessen, itt a földön is 
és egykor a mennyben is, hol Té
ged az Atyával és a Szentlélekkel 
áldunk és magasztalunk. Ámen.

Fehér Károly
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K Ö N YV-K Ö LCSÖ N ZÉS

Az Evangélikus Teológiai Akadémia Könyvtára (Bpest, VI. Lendvay 
utca 28 sz.) folyamatosan kap külföldi teológiai szakkönyveket. Ezekből 
készséggel küld egyházunk lelkipásztorainak is olvasás és tanulmányozás 
céljára. A kölcsönzési idő egy hónap. Az alábbiakban jegyzéket közlünk 
az utóbbi hónapokban érkezett könyvekről. A könyvjegyzéket a ..Lelki
pásztor" következő számaiban folytatni szándékozunk.

W esterm an n , C la u s: D ie  G e sta lt  S im ons bei L u th e r  30 I.
W esterm an n , C la u s: D as L o b én  G ottes in  den  P sa ln icn . 123 1.
V o igt, G o ttfr ie d : J a  zum  D ogm a. 1 1 1  1.
L e n d i—W olff, C h .: V o n  M en sch  zu M ensch . 120 1.
T h ie lick e , H elm ut: T h eo lo g isch e  E th ik . 2. B á n d , 1  T e il. 644 1.
H cussi, K a r i :  D ie rö m isch e  P e tru síra d itio n . 77 1.
N igg , W aiter: D es P ilg e rs  W iederk eh r. 189 1.
M idden dorp , W illem : D ér D u rch b rech er a ile r  B a n d e  (M árkus E v .)  221 1. 
Sch w eize r, J . :  R e fo rm ierte  A b en d m ah lsgesta ltu n g  bei Z v in g li. 136 1.
R ich , A rth u r : D ie Bedeutung dér E scb ato lo g ie . 27 1.
F a rn e r , O sk ar: H u ld ry ch  Z w in g li. 615 1.
B ő v e t, T h eo d o r: Leb en d ige  See lso rge . 219 1.
W erner, M artin : D ér p ro testan tisch e  W eg des G lau b en s. 989 1.
L u th e r, M artin : D ass d ér fre ie  VVille n ich ts  sei. 315 1.
K o e h le r , W aiter: Dogmengeschichte. R efo rm a tio n . 523 1.
M anson, W .: T he E p istle  to the H eb rew s. 204 1.
B a rtsc h , W .: K e ry g m a  und M yth os. 2. B á n d . 2 11  1., 3. B án d  101 1.
D as S a k ram en t d ér k irch lich e n  E in h e it (A ben dm ahl). 148 1.

F o sd ick , H. E .: A  G id e  to U n d erstan d in g  the B ib ié . 348 1.
W as glauben  die A n d e rn ?  192 1.
P lach te , K u r t : D as S a k ram en t des A ltars . 269 1.
K ra e lin g , K a r i : Jo h n  th e B ap tist. 218 1.
S tick e lb erg er, E .: C a lv in . 215 1.
B o rn k am m —B u ltm an n : D ie ch ristlich e  H o ffn u n g . 62 1.
H iggins, A . J . :  The L o rd ’s S u p p er. 96 1.
Sch n eid er. Johannes: D ér H eb rá erb rie f. 135 1.
W ingren, G u sta f: D ie  P re d ig t. 286 1.
H oll, K a r i : G esam m elte  A u fsátze . 593 1.
B ru n n er, E m il: T h e  D iv in e—H um án E n co u n ter. 207 1.
P re u ss , H an s: V on  den  K atak o m b en  . . . (K irch en gesch ich te) 341 1.
H eim , K a r i : Die G em ein de des A u ferstan d e n e n . 271 1.
Je re m iá s , A lfré d : D ie b ib lisch e  E rlö se re rw a rtu n g . 346 1.
Sch latter, A d o lf: D ie B r ie fe  und die O ffen b a ru n g  des Jo h . 285 1.
A sm u ssen , H ans: E in ü b u n g  im  C h risten tu m . 64 1.
H edenquist, G ő te : T h e  C h u rch  and th e Je w is h  P eo p le . 212 1.
D ér W eg von d ér B ib é i z ű r W elt. 172 1.
Ran den borgh , E lisa b e th : lm  Sch atten  d ein es A n gesich ts . 261 1.
D itelius, M artin : B o tsc h a ft  und G esch ich te . 2. B á n d . 253 1.
D oerne, M ariin : G ru n d riss  des Theo l. S tu d iu m s. 1 . T e il. 185 1.
M ichel, O ttó: D ér B r ie f  a n  die R öm er. 357 1.
G au g ler, Ernist: D ér R ö m erb rie f. 2. T e il. 433 1.
F e b v re , L u c ien : U n  d estin : M artin  L u th e r. 314 1.
G esch ich te  des R e ich e s  G ottes. K in d e r le h re . 342 1.
B iz er , E .—K re c k , W .: A b en d m ah lsleh re . 69 1.
L u fze, H.—B ö h m e, A .:  B ib lisch e  G esch ich te . 219 1.
Fen d t, L e o n h ard : H om iletik . 106 1.
L u th er, M artin : S c h rifte n  des Ja h re s  1520. 422 1.
L u th e r, M artin : G ro sse r  K atech ism u s. 144 1.
Fen d t, L e o n h a rd : K a te ch e tik . 105 1.
B righ tm an . E . S . :  N atú ré  and  V a lu es. 17 1  1.
N oth, M artin : D ie W elt des A ltén  T estam en ts. 314 1.
B eckm an n , J . —-Brun n er, P . :  K irch en ag en d e . 175 1.

Lapunk előfizetési árát leszállítottuk. Abban a reményben tet
tük, hogy ezzel fokozni fogjuk az előfizetési díjak befizetésének 
pontosságát és növeljük előfizetőink számát. Kérjük olvasóink tá
mogatását, hogy ez a kedvezmény anyagilag ne gyengítse, hanem 
erősítse lapunkat. Ezért küldjék be mielőbb előfizetésüket a mellé
kelt csekklapon.

Kiadóhivatal



O R S Z Á G O S  t e o l ó g i a i  k o n f e r e n c i a  

F ót, 1957 jú n iu s  hó 17—20.

A z  országos Ie lk é sz i m u n k ak ö zö sség  ren d ezéséb en  tan u lm án y i k o n fe re n c iá t  
ta rtu n k  a  fó ti B e lm issz ió i O tthonban. C é lu n k  az , h o g y  e g y h á zu n k  le lk é sz e i m e g 
ism e rk e d je n e k  a z  E v a n g é lik u s  V ilág szö vetség  m in n eap o lisi n a g y g y ű lé sé n e k  tém á
já v a l , m e g v ita ssá k  azt és d e le g á c ió n k a t se g ítsé k  fe lk ész ü lé sü k b en .

A z  a lá b b ia k b a n  k ö z ö ljü k  a  k o n fe re n c ia  p ro g ra m m já t.

Jú n . 17-én , h étfőn  d. u . 1/27-kor ú rv a c so rá i iste n tisz te le t és m egn yitó .

N ap iren d Jú n iu s  18, k ed d . Jú n iu s  19, szerd a Jú n iu s  20, csü törtök

D. e . s/48 R E G G E L I

D. e. V,9 R eggeli könyörgés (liturgikus szolgálat)

D. e. ' A9
Bibliatanuim ány : A  k e re sz ty é n  szab ad ság  le v e le

(Galáciai lev.)

D. e. 10

E lőadások m egvita 
I. Szabadságunk 

Krisztusban.

tással: K ris z tu s  m eg  
III. Szabadok va

gyunk a re for 
málásra.

szab ad ít és eg y es ít.
V. Szabadok, egyek 

— rem énységben.

d . u. y2i E B É D

D.  U. 1—3 S Z Ü N E T

D.  u.  3.

Ism ertető ele 
1. A z Evangélikus 

V ilágszövetség rö
vid  története

iadások: E isen ach tó l 
Az Evangélikus 
Világszövetség 
széleskörű szolgá
lata

M inn eapolisig .
Az Evangélikus 
Világszövetség 
közeli nagygyűlése

D. u, y*5

Előadások megvifc 
II. Egységünk

Krisztus testé
ben.

a tással: K risz tu s  m eg 
IV . Szabadok v a 

gyunk a szolgá
latra.

szab ad ít és eg y es ít.
VI. összefoglalás.

D. u. »/,7 Bibliatanuim ány: éLz e g y h á z  egységén ek le ve le  (E fézu si lev.]

d . u . y2s V A C S O R A

D.  U.  y29

Esti áhítat, igehírde 
1. Ján. 8, 31—36.

téssel:
2. M árk 9, 33—37. Ürvacsorai záró

istentisztelet.
3. Ján. 17, 20—23.

A  k o n fe re n c iá n  v a ló  ré sz v é te lre  a  je le n tk ezé st a  fó ti O tthon cím ére  k é r jü k  
m egk ü ld en i, legkésőb b  m á ju s  vé g é ig . A z  e llá tás  n a p i 20.— F t-b a  k e rü l. L e p e d ő t, 
k isp árn át, ta k a ró t  m in d en k i v ig y e n  m ag áv a l. — A  k o n fe re n c ia  p ro g ra m m ja  e g y 
séget a lk o t. K é r jü k  a  rész tvevő k et, h o gy  m eg n yitásátó l b e zárá sá ig  v e g y e n e k  részt 
egész m u n k á já b a n !


