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a rákosmenti evangélikusok
értesítője

Ó, a Halál!
Amint hollóhaját szétzilálja.
Amint fekete fátylai égen–földön
szétterülnek,
s a világ éjbe borul, három egész órára,
a hatodiktól a kilencedikig —
ó, a Halál!
Jár néma lépteivel, hangtalan zokogással,
keres valamit, de hiába,
elbotlik lepleiben, a földre borul,
nincs könnye, de sír,
nincs hangja, de jajgat —
fátylain átdereng egy
kifolyt vörös szem az égen.
Ó, a Halál!
gyolcsába tekerve a Test,
gyászába merülve az Asszony,
s az imbolygó kísértetek:
János,
József, Nikodémus,
lebontott szőke hajjal Mária Magdalából.
Mindent beborít, minden befed. Éj van.
Nem lesz soha nappal. Nem lesz soha fény.
Csillagtalan éj.
Tökéletes sötétség.
Csak a Templom falánk tigrisszeme villog.
Christus victor quia victima (Krisztus, a győztes áldozat)
A rákoshegyi evangélikus templom oltárképe.
Polgár Rózsa kárpitművész alkotása. Szövött gobelin, 2004.

Rónay György: A hét első napján, amikor még sötét volt (I. rész)
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NAGYCSÜTÖRTÖK

NAGYPÉNTEK

B. Pintér Márta

Eszlényi Ákos

AMIKOR ELJÖTT AZ ÓRA

ÉRTÜNK

Sok festmény idilli módon mutatja be a nagycsütörtöki eseményeket. Jézus csendben
megmossa a tanítványai lábát. Nyugalomban költik el a Pászka vacsorát, bár az asztal
körül ülők néha összenéznek, mert a Mester mond néhány furcsa, megfoghatatlan mondatot. Persze van egy kis „incidens”, de az áruló Júdás otthagyja őket, így visszatérhet a
vacsora békés hangulata. Majd a legnagyobb nyugalommal követik Jézust a „kellemes”
esti sétára, az olajfák közé, a Gecsemané kertjébe.

Jézus szenvedésének, halálának miértje ebben az egy szóban nyer értelmet: értünk. Ebben válik világossá, érthetővé a nagypénteki esemény minden részlete. Ami akkor történt,
egy céllal ment végbe, és minden az Isten akarata szerint: megváltásunkért, megmentésünkért. Abban a jézusi történetben teljesedett be az ézsaiási prófécia: „a mi vétkeink
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg”. (Ézs 53,5) Értünk történt, és ebben, az
„értünk”-ben ér el minden öröme, ereje, szabadítása.

Ugye érezzük, hogy az a nagycsütörtök nem lehetett ilyen? Merthogy az este telve volt
feszültséggel. Izgatottan fogyasztotta Júdás a vacsorát, viaskodhatott magában: merje
elárulni a Mestert, ellent tud állni a kísértésnek? És Jézus sem volt nyugodt. Már a vacsorakor sem. Tisztán érzékelte a Júdásban dúló érzelmi vihart. Tanítványaitól is búcsúzott
volna, de ők alig fogtak fel ebből valamit. Tudta ugyan, hogy órákon belül elkezdődik
megaláztatása, mégsem volt teljesen ismert számára, milyen szenvedés vár reá. Ezért
félt. Tudjuk, rettegett a szenvedéstől, hiszen később a Gecsemané kertjében vért is izzadt
gyötrődése közben. Most még, palástolva belső nyugtalanságát, szelíden, békésen vett
részt az ünnepi vacsorán, de belül háboroghatott.
Hetekkel ezelőtt került elém a kínai képzőművész, He Qi alkotása. A festmény Pilátus feleségét, Klaudiát ábrázolja. A Bibliából tudjuk,
hogy péntek reggel üzent a férjének, és kérte,
tartsa távol magát Jézus ügyétől. Így fogalmazott: „sokat szenvedtem ma álmomban miatta.” (Mt 27,19) Klaudiának nyugtalan csütörtök
éjszakája volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi
nehezedhetett rá álmában, mégis sejteni merjük. Lukács evangélista ugyanis feljegyezte,
mit mondott Jézus az elfogása után a főpapoknak: „De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának
ideje.” (Lk 22,53)
Milyen kifejező He Qi alkotása! Klaudia keze
béklyóba van szorítva. Hatásosan ábrázolja
azt, ahogyan az asszony megérezte, azokban a napokban a gonosz tombol. A sötétség
órájában rászakadt a saját tehetetlensége. De nem így Jézusra! Hiszen Ő megaláztatásában is ura volt a helyzetnek. Már megvívta harcát a Gecsemané kertjében, békesség volt
lelkében. Aznap este önszántából engedte, hogy az elvakult gyűlölet látszólag győzedelmeskedhessen felette. Mert tudta, a végső diadal az övé.
Nagycsütörtök nyugtalansága azóta is jelen van a világban. A sötétség ereje híveket
gyűjt magának, olykor tombol. Akár úgy, ahogyan két esztendeje Srí Lankán, ahol elvakult terroristák a húsvéti istentiszteletre összegyűlt családokat robbantották fel a templomban. De úgyis feszültséget kelt, hogy az emberek Krisztus ügyét egyszerűen a gúny
tárgyává teszik. Ilyenkor tehetetlenül szorítjuk össze markunkat, vagy úgy érezzük, „béklyóba” lett zárva a kezünk.
A kereszten értünk átszögezett kéz, Megváltó Krisztusunk gonosz felett aratott győzelme, sőt húsvét utáni biztatása – „Békesség néktek!” – emlékeztessen bennünket újra és
újra arra, hogy lejárt a sötétség órája!
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E nélkül csak egy gonoszsággal teli történetet látnánk benne – amolyan emberit. A
féltékenység, gyűlölet, árulás, gyávaság győzedelmeskedett az igazságon, szelídségen,
szereteten. Túl jól ismerjük ezt a saját életünkben is. Legszívesebben lehajtott fejjel, szégyenkezve hallgatnánk el, tagadnánk le minden részletét. Így fest minden az Isten távolságában. Ezen változtat az „értünk”. Rávilágít
a háttérben munkálkodó Úrra, az „úgy szerette a világot” isteni döntésre, a jézusi, keresztet is vállaló szeretet-indulatra (Fil 2). Ez nem
valami megszokott történet, ez a rendkívüli.
Az evangélisták, az apostolok ezt az evangéliumot hirdették, mert ez lett számukra Isten
ereje, vigasztalása, a keresztről szóló beszéd.
Ez az, ami átragyog minden gonoszságot, ebben formálódik át szív, élet.
Az „értünk”-ben értjük meg, hogy közünk van a történethez. Nem csupán egy 2000
éves, távol megesett rege. Személy szerint részünk van benne, annak minden következményében, áldásában. A feltétel nélküli bűnbocsánat felszabadító öröme, az Istennel
történő megbékélés, az új élet valósága nekünk is szól, ránk is érvényes. Személy szerint: az én bűneimet is elvette Krisztus a Golgotán. Az összeset odaszegezte a keresztre
(Kol 2,13–14). Az összeset! A régieket, az elfelejtetteket, a meg nem bántakat, az eltitkoltakat. Azokat, amelyek miatt nincs nyugtom, mert állandóan megterhelnek; azokat,
amelyek egész emberségemben rendítenek meg; és azokat is, amelyeket én sem tudok
magamnak megbocsátani, elengedni, mert foglya vagyok. Értünk hangzott el az „elvégeztetett”, győzelmi kiáltásként, hogy valóban szabadok legyünk. Értünk, hogy megértsük, Isten passziója Jézus passiójában, azaz szenvedélyes szeretete irántunk a Fia értünk
vállalt szenvedésében mutatkozott meg. Értünk, hogy megszüntesse azt az állapotot,
amelyben élünk-halunk, és megteremtse azt az egyedülit, amelyben élhetünk – ha meg
is halunk (Jn 11).
Értünk… ebben a szóban mutatkozik meg és formálódik át minden eddigi az értelmezésünkben: a jézusi történet és a mi történeteink; Isten mindenhatósága és a mi határaink;
az Ő kegyelme és a mi reménységünk. Ahogy Luther írta: „mindig akad rajta tanulnivalónk”. Értünk történt, hogy elérje a szívünket – a tiédet is, ma is.
(A szerző 2000-től a rákoskeresztúri gyülekezet segédlelkésze, 2004-től 2009-ig másodlelkésze
volt. Jelenleg a Kerepesi, Kistarcsai Gyülekezetplántálásban szolgál, valamint kórházlelkész a
Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, illetve diakóniai lelkész a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Kistarcsai Telephelyén.)
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II.

Az egyik katona azt mondja a sírnál: — Fázom.
Nem mintha hidegebb volna az éj, mint tegnap, tegnapelőtt.
Nem is a bőröm fázik, nem a bőrömön érzem a fázást.
A csontomban. Azon is túl.
Az, aki túl van a csonton. Mit tudom én,
nem vagyok filozófus. Csak annyit tudok, hogy fázom.
Mire jó ez: őrizni egy halottat?
Meghalt annak rendje–módja szerint. Sose láttam jobban
meghalni még valakit, pedig már láttam életemben
egynéhány keresztrefeszítést,
nyakaztatást, fölnégyelést.
Nem való ez: római katonának
strázsálni a zsidók halottját.
Ráadásul ilyen hidegben.
Bár voltaképp nincs is hideg.
Néha még meg is izzadok a köpenyemben.
És mégis didergek belül.
Sose hittem: belül is vannak fogaink?
Az ember végül megbolondul itt,
ebben az elátkozott Júdeában.
Ismeritek a hegybevájt vagy földbevájt sírboltokat és rajtuk a kis ablakot?
Bár ablaknak nevezni túlzás egy ilyen szelelőlyukat.
Néha megpróbál az ember benézni rajta,
forró nyáron, Egyiptomban vagy Judeában, ahol nem égetik a holtakat;
mert nagy a Birodalom, minden földre és szokásra kiterjed
(bár magunk közt legyen, szívesebben ülnék otthon a tűzhelyemnél).
Egyszóval nyár van, megpróbálsz az ablakon benézni,
s arcodba csap a föld alatti doh, az a nyirkos, áporodott hideg.
Mintha arcodba fújna a Halál.
Hát így vagyok: csupa nyirkosság csontjaim közt, doh árad számon, orromon.
Sírbolt vagyok, holtan fekszem magamban, magamba nézek,
s arcon lehellem magamat saját halálom nyirkos hidegével.
No, adjatok egy kortyot innom, mielőtt megfagyok.
Hallottátok? Mi ez a zúgás?
Mintha madarak húznának fönt a magasban.
Vagy lent a föld alatt? Nem vagyok benne biztos.
Mert egy kicsit összekeveredett. Nekem legalább úgy tűnik föl.
Mármint a magasság s a mélység.
S ez a szárnysuhogás: szavamra, azt hinném, kísértetek,
ha hinnék a kísértetekben.
Négy évvel ezelőtt
az Ister mellett álltam őrt egy téli éjszakán. Hullott a hó, fütyült a szél.
Szavamra mondom, ott se volt ilyen
vacogtató hideg.
Cudar egy ország ez a Júdea.
Adjátok azt a kulacsot.

III. Ezen az éjszakán nem aludt se Annás, se Pilátus, se Kaifás.

Se Simon, a cirenei, ez egyre föltört vállát borogatta.
Nem aludt Barrabás se. Ő a kopár utcákon kóborolt.
A kutyák nem mertek ugatni. Minden kaput bezártak.
Feszítsetek meg! — nyögte Barrabás. Bezörgetett a kapukon.
Kaifás kapuján és Annás kapuján, és átkozódott, hogy becsapták.
Pilátus udvarán az őrök ostort fogtak, elzavarták.
Az éj sötét volt, néma volt, egyetlen hangja volt, ez a sakálüvöltés.
Heródes fölneszelt, azt hitte, Barrabást kiált a nép s feszítsd meg! -et kiált.
De néma csönd volt,
a városban sehol sem támadt zendülés,
Pilátus katonái sem rendeztek pogromot sehol, teljes volt a rend és a nyugalom.
Csak a fekélyei kezdtek viszketni kínosan. Meg kellett ráznia a csengőt.
Már jöttek is a szolgák, futottak a finom kenetekkel.
Sebeibe olajat öntögettek,
mások meg füstölőket hoztak és illatszeres ládikákat,
hogy elfojtsák a rothadó
negyedes fejedelem bűzét.
Ezen az éjszakán nem aludt Mária, az anyja sem, s a másik Mária sem Magdalából.
És Lázár sem aludt Betániában, ő azon tűnődött, hogy vajon merre járhat
barátja, a Halálon Diadalmas.
Időnként az ajtó felé tekintett, mint aki várja, hogy belépjenek.
Később kiment a ház elé, föltámadt szemét összehúzta,
de semmit sem látott a vaksötétben. Egy szentjánosbogárnyi fényt se.
Péter a cenákulum küszöbén ült és harmadnapja zokogott.
János Mária kezét simogatta.
A többiek hallgattak komoran.
Csak Mária, a magdalai készítette gyolcsait s a balzsamot, és egy
kis amforát a gyolcs közé dugott, hogy legyen mivel meglocsolja lábait,
ha netán mégis szembejön az úton.
Jakab egyszerre fölfigyelt: mintha lépteket hallott volna odakint
S most mindannyian hallották a lépteket.
Ahogy elindulnak és valahonnét
a léten túlról lassan közelednek.

IV. A kocsmában, a katonák hozattak még egy fordulót.

De únták már a nagy duhajkodást, s mentek is volna már,
ha nem a kietlen kaszárnya várja őket.
Öklükkel ütötték az asztalt, doboltak a padlón a lándzsanyéllel.
Hozta a lány a bort. Rá-rácsaptak a tomporára, de inkább csak szokásból.
Töltöttek, ittak. Savanyú volt a bor,
savanyú is meg keserü is,
ecet- és epeízű.
Bóbiskoltak. Tűnődtek. Szitkozódtak.
Akkor meghallották a lépteket.
Nehézkesen rohanó lépteket. No mi az, riadó?
Fogták a kardot, lándzsát, megzörrentek a sisakok
Kivágódott az ajtó.
Négy rémült arc, nyolc reszkető láb,
négy tátott száj, s nem jön ki rajta hang.
S mögöttük, a tárt ajtóban a Hajnal.
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HÚSVÉT VASÁRNAP

HÚSVÉT HÉTFŐ

Nagyné Szeker Éva

Bácskai Károly

A HÉT ELSŐ NAPJÁN VILÁGOS LETT!

„MARADJ VELÜNK, MERT ESTELEDIK…!” (Lk 24,29)

Éjszaka sötét van. Bár van holdfény, vannak sziporkázóan szép csillagfények, vannak fényforrást jelentő tárgyak, mégis sötét van éjszaka. Az éjszaka bizonytalanná tesz. A sötétségben
minden rosszérzetű, mert homályos. Vannak sötét alakok, vannak sötét gondolatok és tettek
ma is éppúgy, mint amikor Jézus ajkát elhagyta a súlyos mondat, azon a szörnyű éjszakán,
ott a Gecsemáné kertben: „De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.” (Lk 22,53) Az
út, az életem–életünk útja is – olykor, néha, gyakran, sokszor – oly sötét. Testi-lelki bajok,
fájdalmak árnyékot vetnek a létünkre, és a holnap, a jövő sem lehet más, csak komor és sötét.

Az ünnep másnapja, húsvét hétfő… Elmélyíti a feltámadás csodáját, ugyanakkor továbbléptet a húsvéthajnali ragyogástól, a vasárnap lélekemelő örömétől. Jönnek a húsvét utáni vasárnapok, és nemcsak az istentiszteleti szertartáskönyvben, de az életünkben is.
Pedig húsvét hétfőre és a húsvét utáni időre a leginkább Zeffirelli a Názáreti Jézus c.
filmjéből a Jézus elítélésével egyetértő Zerah szavai illenek. Az üres sírkamrában a döbbenettől csak ennyit tud mondani: „Most kezdődik… Elkezdődött!” Húsvét hétfő klas�szikus élményét az emmausi tanítványok története jeleníti meg az Újszövetségben (Lk
24,13–35).

Jakab apostol írta: „életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.”
(Jak 4,14). Ránk nehezedik az emberi mulandóságunk kikerülhetetlensége, mint valami sötétkesztyűs kéz, szorongatja a torkunkat és gyötör.
„Mint bús tinót a bunkó: úgy taglóz le a sötétség!
Minden ösvényt elnyelt az Éj…Valahol sír a Kétség:
[…]
Kígyó tekereg a torkomon és nincs kéz, mely lefejtse.
Valami lámpás kellene…”
(Mécs László: Sötétség)
Jeremiás írta: „Világosságra vártok, de az Úr vakhomályt hoz el, és sűrű sötétséget támaszt.”
(13,16) A Golgota hegyén, Jézus halálakor a fényes nappal néhány perc alatt sűrű sötétséggé
lett, hogy azután ebből az árnyékból az örök fény ajándékát megkaphassa a világ.
Az Urat keressük, és akkor élni fogunk! Azt az Urat, Aki alkotta a Fiastyúkot, és a Kaszáscsillagot. Azt az Urat, Aki megváltoztatta a sötétséget, a reggeli homályt! Nem is kellett a
lámpás, mert hasadt a húsvéti hajnal! Volt egy páratlan, egyedi, felülmúlhatatlan reggel! Világossá tett mindent. Fényével beragyogott minden homályos, szürke, fekete életzugba. Jézus
vivit! Ő ÉL!
Ő az, akinek születésekor fényesség támadt a sötét mezőn a sok küldött ragyogásától, s
akinek bölcsőjére különleges csillag sugara vetett fényt. Ő az, aki elmondhatta magáról, hogy
Ő a világ világossága. Ez a mindig új hír: Jézus él! Nem volt tetszhalott. Nem volt csupán színjáték a halála, hanem sötét, és kínlódással teli. De többé nem vetül rá a mulandóság árnyéka.
„Vak éjszakába veszten
meglátom, hogy a vállamon mázsásodó kereszten
bimbóznak csöpp, világító piros virágok, kedvesek…
Fényüknél lassan indulok.”
(Mécs László: Sötétség)
Világos van! Lehet jól tájékozódni, lehet látni, lehet gyönyörködni. Lehet jót és nemeset
gondolni, lehet jövőt hinni, „túl a sír sötét éjjelén”. Mi, emberek egymásról múlt időben tudjuk
elmondani, hogy élt ennyi és ennyi évet. Egyedül Jézus az, aki megfordíthatta a sorrendet:
halott voltam – harmadnapig. Ő örökké él! Feltámadása lezárta tér és idő minket korlátozó
koordinátáit. Itt van velünk, és életéből kínál fel nekünk részesedést. A vele való közösségre
hív, hogy az életünk ne csak jelen, majd múlt idő legyen számunkra, hanem jövő is! Hogy örök
lehetőségünk legyen egyen-egyenként.
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez
vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”
(1Péter 3, 18)
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Elmenőben Jeruzsálemből, távolodva a húsvéti eseményektől két tanítvány beszélget
egymással a történtekről. Útjukon azonban nem maradnak egyedül: melléjük szegődik
valaki. Vállalja társaságukat, megy, amerre ők mennek. Az ismeretlen útitárs: Jézus. A
feltámadása után is lehet rá számítani! Nem hagy magunkra vitáinkban, kétségeinkben. A
„történet” lassan a múlt homályába vész, ám ő jelen van. Meghallgat, osztozik fájdalmunkban, panaszainkban, csalódásainkban. Az ébredező remény beteljesüléséhez, a boldogító felismeréshez azonban idő kell. Hosszú az út a pohártól az ajakig – mondják a skótok.
Jeruzsálemtől Emmausig, a találkozástól a tudatosulásig bizonyosan hosszabb volt a tanítványok útja, mint a Lukács által említett „hatvan futam” (kb. 6 km). Meg kellett látniuk,
meg kellett találniuk az ismeretlen idegenben a Feltámadottat. Meg kellett hallgatniuk, ő
hogyan értelmezi az eseményeket, a Bibliát, le kellett számolniuk a saját várakozásaikkal
és értelmezéseikkel. Ki kellett várniuk, hogy ő mutassa meg nekik magát. Így és talán
ezért jutnak el a kérésig a falu határához érve, amikor Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni: Maradj velünk! Te valóban tudsz segíteni! Mi nem értjük az összefüggéseket.
Félünk, csalódtunk. Lement a nap is, a látóhatár egyre komorabb… Maradj velünk, mert
eljutottunk ugyan Emmausig, de szükségünk van még rád! S Jézus asztalhoz ül velük,
együtt esznek, és ahogy megtöri a kenyeret, felismerik őt. Velük marad mindaddig, amíg
kívánják, amíg végleg fel nem ismerik, hogy nincs minden veszve! Lehet, hogy a régiek
elmúltak, lehet, hogy mindennek vége, ám ezzel a háttérrel valami új kezdődik. Éppen
most… A derűs húsvéti reggel után egy szempillantás alatt beköszönt az este? Nem…!
Jézus feltámadt, él, és az ő ilyenként való ismerete fényt, világosságot hoz mindennapjainkba. Nem vagyunk
árvák, magunkra hagyottak, tanácstalanok. Velünk az Isten
– és velünk marad
minden napon a világ
végezetéig (Mt 28,20).
Ezután Jézus már
eltűnhetett a tanítványok elől, ám gondoskodott arról, hogy
nyomon követhessük
őt: nemsokára Men�nybemenetel ünnepe
következik!
KERESŐ SZÓ 2021. március
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ifj. Zászkaliczky Pál

Sámel László

1520, A „FORDULAT ÉVE”

RÁKOSMENTI NIKODÉMUSOK

Tavaly tematikus írásokkal (úrvacsora, angyalok) emlékeztünk az 500 évvel ezelőtti eseményekre, így az 1520-ban történtekről nem volt alkalmunk írni, ezt részlegesen pótoljuk most.

2020 nyarán (felügyelőként) elgondolkodtam egyházközségünk állapotán: az ember szíve
majd meghasad, ha belegondol, hogy két generáció hiányzik templomainkból és alkalmainkról, a fiatalok „kikonfirmálnak” a gyülekezetünkből, évről évre csökken az egyházfenntartók száma… Az igazi gond persze nem az (számomra), hogy a kiüresedés felé haladnak
templomaink, hanem az, hogy akik hiányoznak, vajon üdvözülni fognak-e. Mit tudunk tenni
az elérésükért?

Ez az év sok fontos irat születésének éve. Ekkor írta többek között A jócselekedetekről, A
római pápaságról, A keresztény ember szabadsága című könyveket. Itt most kissé részletesebben két másik munkájáról emlékezünk meg.
A német nemzet keresztény nemességéhez című irat mögött az a felismerés állt, hogy
mivel az egyház szervezetileg nem áll az evangélium tiszta hirdetésének ügye mellé, ezért
Luther a világi vezetőket szólítja meg – akiktől már eddig is sok támogatást, védelmet kapott –,
hogy biztosítsák a területükön az igehirdetést. Nem kevesebb mint 27 reformjavaslatot
fogalmaz meg, ezekkel egyben rámutat a római egyházban tapasztalható visszásságokra.
Könyvét azzal kezdi, hogy „a hallgatás ideje elmúlt, és beállt a szólás ideje”. A javaslatainak
témái nagyon változatosak, csak néhány közülük: a pápaság, a püspökök választása, a
világi ügyek leválasztása az egyházi fórumokról, a halálos bűnök alóli feloldozás, a búcsújárás, a papi házasság, a misékkel való visszaélések, az ünnepek, a husziták megítélése,
erkölcsi kérdések stb.
Egy évvel korábban látott napvilágot három tematikus igehirdetése a keresztségről, az
úrvacsoráról és a bűnbánatról (ezeket a keresztúri Luther-olvasókörben is elemeztük), s
ezek után sokak kértek Luthertől átfogó szentségtant. Ennek az igénynek tett eleget a reformátor Az egyház babiloni fogsága címet viselő munkájával. Ebben a római egyház szentségtanát veszi górcső alá, és hét részben azokat elemezve mutatja be saját elveit. Annak
ellenére, hogy a könyv elején még három szentséget ismer el (a gyónást is), végül eljut a két
szentség tanához. Számára elsődleges, hogy azt maga Krisztus rendelje el üdvösségünk
érdekében, továbbá „sajátos szentségek csak azok, amelyek látható jelhez vannak kötve.
A többiek, amelyeknek ilyen jegye nincsen, ígéretek csupán. Ebből adódik, hogy ha élére
állítják a dolgot, Istennek egyházában nincs több, mint két sacramentum, ti. a keresztség
és az úrvacsora, mivelhogy csak e kettőnél van meg nyilvánvalóan az istenileg rendelt külső
jel és a bűnbocsánat ígérete.”
Az 1520-ban megjelent írások már egyértelművé tették mindenki számára, hogy Luther
a legalapvetőbb tanításokat is hajlandó megkérdőjelezni, és gondolatai oly mértékben
ellenkeznek a római egyházéval, hogy a szakítás – bár Luthernek ez nem volt célja –
elkerülhetetlen.
Ennek volt jele, hogy X. Leó pápa kinevezett egy bizottságot Luther tanításának elemzésére. A vizsgálat végén Leó kiadta az Exsurge Domine című bullát. A címét a 74. zsoltár 22.
verséből kölcsönözte: „Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet, emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illet téged a bolond!” (A revideált Károli-fordítás szerint.)
A bulla 41 olyan lutheri tanítást ismertet, amelyet az egyház tévesnek nyilvánított. Ezek
éppen azok a kérdések, amelyeket Luther meg akart vitatni (búcsú, bűnbánat, a bűn és a
kegyelem kapcsolata, a két szín alatti úrvacsora, a jó cselekedetek, a tisztítótűz és a pápai
tanítói tekintély), de a pápai irat nem tartalmi választ adott, hanem ítéletet hirdetett. Nem
csoda hát, hogy Luther 1520. december 10-én Wittenbergben a bulla másolatát nyilvánosan elégette. A Rómával való szakítás visszafordíthatatlanná vált.

Nyugtatgathattam volna magamat azzal, hogy ez nemcsak a mi gyülekezetünk problémája, hanem világjelenség. Hatalmas változások zajlanak (pl. globalizáció). Az emberek
bármilyen tartalmat elérhetnek az internet segítségével, a „social media” sokakat rabul ejt,
egyre több időt töltünk a számítógép előtt (pl. Facebook, Youtube, email). Így a hit kérdése
vajon már nem alapkérdés az életünkben, hanem csak egy a sok választható, kereshető
tartalom közül? Rátalálunk-e?
Hogyan lehet ma a gyülekezetet építeni? Hogyan alakul ki az emberek hite? Ez a bibliából
is kiolvasható: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Rm 10,17)
Az emberek szívét Isten szent Lelke tudja megragadni, kinyitni és átformálni, tehát az igét
kell közelebb vinnünk. Innen jött a gondolat, hogy a presbitériummal (legyünk most ténylegesen elöljárók) mind a négy templomkörzetben alakítsunk kis csoportokat, amelyekben az
Ige legyen a középpontban. Ugyanakkor „családias” közösséget építsünk, ahová érdemes
eljönni, ahol értéket kapunk, ahol megismerhetjük egymást, a nyitottságon, az őszinteségen
felül meg tudjuk osztani az örömeinket és bánatainkat, ahol közös programokat szervezünk
(pl. bográcsozás, kirándulás). S ha megerősödött a kis csoport, akkor már hívni is tudunk/
akarunk másokat is a közösségünkbe. Hiszem, hogy alulról kell építkeznünk! Korunkban
a heti egy vasárnapi istentisztelet képtelen a közösség megtartására, főleg az építésére.
Mind a négy templomunk körzetében megszólítottam embereket, akiket a kis csoportok
vezetésére alkalmasnak tartottam. Két vezetőt kerestem: az egyik a lelki vezető, aki jártas
a bibliában, aki tisztán és hitelesen tudja közvetíteni Isten igéjét, míg a másik személy ös�szetartja a csoportot, hív, szervezi az alkalmakat. Hála Istennek, minden körzetben találtam
őszinte és elkötelezett társakat, akik vállalták a csoportok vezetését, így a presbitériumi
döntést (2020. szept. 8.) követően el is indítottuk a köröket! A lelki- és csoportvezetőknek
szeretném ezennel is megköszönni a vállalásukat: Rákoskeresztúron Zászkaliczky Pálnak,
illetve Szántó Ferencnek és feleségének, Szántóné Varga Editnek, Rákosligeten Koczor
Kingának és Garamszegi Katalinnak, Rákoshegyen Zolnai Szilviának és Dörfi Lajosnak, míg
Rákoscsabán a csoportvezetést az időközben elhunyt Szetlik Tiborné Harsányi Ildikónak. A
lelki vezetést ott én vállaltam el.
Mi legyen az újonnan alakult csoportok neve? A vezetők javaslatai közül végül a „Nikodémusok órája” nevet kapta, mint az őszinte és hitre vezető kérdezés és válasz alkalma.
A covid vírus ellenére három körzetben (Keresztúr, Liget és Csaba) elindultak az alkalmak,
amelyek most online formában zajlanak 8–19 fő részvételével. Halleluja! Rákoshegyen folyamatban van az alkalom elindítása, személyes találkozás formájában.
Ha vannak kérdéseid, vagy adott problémára Igén alapuló választ keresel, ha bizonyosságot szeretnél, mint Nikodémus, akkor jöjj közénk, nálunk van a helyed!
Most online, de később személyes alkalmainkra is az alábbi e-mail címeken várjuk
jelentkezésedet:
Rákoshegyi kör: dorfilajos05@gmail.com
Rákosligeti kör: szikikati@gmail.com
Rákoskeresztúri kör: szve99@gmail.com
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Rákoscsabai kör: lsamel65@gmail.com

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Korányi András

Mirák Katalin

ISTEN VEZETTE ÉLET
120 ÉVE SZÜLETETT ORDASS LAJOS

ORDASS PÜSPÖK RÁKOSMENTÉN

„Nem arra rendelt Istenem, hogy jól-rosszul prédikáljak.
Nem arra, hogy néha valahol emberekkel jót tegyek.
Még kevésbé arra, hogy életem bizonyos szakaszában
emberek részéről megbecsültetésben vagy megtiszteltetésben legyen részem. Életem értelme az lett, hogy
Érted és Veled szenvedhettem. Úgy lehet: az emberek
életem csődjének és gyalázatának tekintik a rajtam
esetteket. Én áldalak, URAM, hogy keresztfád tövébe
állítottál. Most már tudom: ezért kellett élnem.”
Ordass Lajos püspök ezekkel a szavakkal – melyeket
A keresztfa tövében című böjti áhítatos könyvébe jegyzett le 1955-ben – útmutatót adott a kezünkbe, hogy milyen szemmel és szívvel közelítsünk
hitvalló élete és öröksége felé. Nem téved persze az sem, aki dokumentumokat gyűjt és
eseményeket sorol, a leglényegesebbhez mégis akkor jutunk közel, ha hitvalló püspökünk
életében azt követjük, miként vezette őt Isten a 20. század tragédiái között.
1901-ben született az akkor közel 4000 lelkes, soknemzetiségű és több felekezetű délvidéki faluban, Torzsán. Német származása – vezetékneve ekkor még Wolf volt – családban
és iskolában egyaránt kijelölte számára a további utat: nyolc évig a bonyhádi evangélikus
gimnázium diákja volt. A trianoni országcsonkítás az érettségi vizsga idején vágta el végleg
a szülőföldjétől. Innen a lelkészképzés felé, Budapestre, majd Sopronba vette az irányt,
első külföldi ösztöndíja pedig a háború után szintén megnyomorodott Németországba vitte.
Később mégis meglazult a német kötődése, különösen a harmincas és negyvenes évek
idején. Magyarországot Ausztria 1938-as beolvadása szomszédságba hozta a Harmadik
Birodalommal, ami közvetlen átjárást biztosított a német birodalmi eszméket támogató
ágenseknek. Hamarosan a hazai evangélikusság berkeiben is feltűnt a hitleri nemzetiszocializmus, amely szorgalmazta a német egyházrészek önállósulását. Wolf Lajos az 1940-es
évek elején bizonyította először egyház- és hazaszeretetét, amikor nyíltan felszólalt a durván átpolitizált törekvések ellen. Amikor 1944. március 19-én, a német megszállás napján
kérvényezte névváltoztatását Ordass-ra, csupán következetesen tartotta magát meggyőződéséhez.
Ezekben az években mélyültek el a kapcsolatai az északi evangélikus egyházakkal és
kultúrákkal, melyek korábban második vonalba szorultak a német evangélikusság mögött.
Ám a háborút követően a protestáns, majd az egyre kiszélesedő ökumenikus mozgalom
főszereplőivé léptek elő, ami Ordass életében is új kapukat nyitott meg a világszervezetek
és a hazai evangélikusság nemzetközi megerősítése felé.
A nagy próbatétel ideje végül a kommunizmus idején jött el a számára, miután 1945ben püspökké választották. Az egyház szolgálatát szilárd bibliai-teológiai alapokra építve
szervezte és képviselte, nem feledve azonban a hazai protestánsok hagyományos elkötelezettségét sem a jó társadalmi rend mellett. Meggyőződése volt, hogy a gyülekezetek
építése és az iskolák munkája egyaránt az egyház és Magyarország újraéledését szolgálják. Mindezért börtönnel és belső száműzetéssel kellett fizetnie 1978-ben bekövetkezett
haláláig. Élete útját nem maga választotta, hanem lépésről lépésre Istentől tanulta: ebben a
misztikus mélységű közösségben lett sokaknak krisztusi jellé.
(A szerző lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese,
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen egyháztörténet professzor.)
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1948-ban a hazai kommunista vezetők számára egyértelművé vált, hogy Ordass Lajos nem
az az evangélikus püspök, akit a pártállami egyházpolitika szolgálatába állíthatnak, ezért
a kiiktatása mellett döntöttek. 1948. október 1-jén koncepciós perben elítélték. Kétéves
fegyházbüntetéséből 1950. május végén engedték szabadon. Ordass e meghurcolásnál is
fájdalmasabbnak élte meg, hogy a püspöki hivataltól a sajátjai, az államhatalmi részről előzőleg komolyan megfenyegetett egyházi külön fegyelmi bíróság fosztotta meg, nem sokkal
szabadulása előtt.
A hallgatás évei következtek számára, mígnem az Egyházak Világtanácsa vezetőinek
1956 nyári, galyatetői tanácskozása után, a világszervezet nyomatékos közbenjárására október elején állami, majd egyházi rehabilitációban részesült. Újabb aktív püspöki szolgálatra azonban mindössze másfél évig nyílt lehetősége. 1958 nyarán ismét, ezúttal végleg
félreállították.
„Második püspöksége” kezdetén igyekezett mihamarabb felvenni az 1948-ban elveszített szálakat. Sorra látogatta egyházkerülete gyülekezeteit, így jutott el 1956 telén Rákoskeresztúrra is. De gyülekezetünkben nem ez volt az első szolgálata. Önéletrajzi írásából tudjuk, hogy 1924 nagyhetében teológustársaival missziói útra indult, amelynek első állomása
Rákoskeresztúr volt. Következő látogatását immár püspökként végezte, alig másfél
hónappal a forradalom leverése után. Naplójában, amelyet halála után a család évtizedekig a nagybörzsönyi evangélikus templom padlásán rejtegetett az állambiztonsági szervek
kutató szemei elől, itteni kedvező tapasztalatairól számolt be:
„1956. december 16. vasárnap
Kiadós szolgálatom volt ma.
Reggel nyolc órakor indultam autón Rákoshegyre. Rövid látogatást tettem Ferenczy
Zoltánéknál, majd kilenc órai kezdettel istentiszteletet tartottam, melynek keretében két
gyermeket is megkereszteltem.
Gyalog átmentünk Rákoskeresztúrra, ahol fél tizenegykor tartottam meg az istentiszteletet.
Hatalmas gyülekezet volt együtt. Közadakozás a budapesti háborús károsultak javára volt.
Meglepett, hogy ez a falusi, főként gazdasági munkával foglalkozó gyülekezet három és
félezer forintot adott össze. Ebédre dr. Kósa Pál lelkészéknél voltam, majd délután fél háromkor bibliaórát tartottam a gyülekezet asszonyainak részvételével. Fél négykor érkeztem
vissza.
Benyomásaim igen jók voltak, és jól esett az a hang, mely egyszerű szavakkal mondta el,
hogy a gyülekezet engem tekintett vezetőjének az elmúlt években is.”
Rákoshegyi prédikációjában a Keresztelő János fellépése utáni ébredési mozgalomról és
saját kora lelki ébredéséről is beszélt. Gondolatai azonban ma is irányadók lehetnek mindazok számára, akik gyülekezetünk megújulásáért imádkoznak és fáradoznak:
„Önmagát megváltani képtelen az ember. Idáig a bűnbánatban való meghajlásig minden
ébredésnek és minden ébredező lelkű embernek el lehet jutni és sietek hozzátenni: mindeddig el kell jutnia, de ennél tovább jutni ember nem segíthet hozzá. Továbbjutni – legyen
akármilyen elmélyedt testvéri közösség, itt van a korlát, ameddig az ember elmehet. Ezt
áttörni csak a felénk közelítő Jézus tudja.”
(Részlet az 1956. december 16-i igehirdetésből. Alapige: Mt 3,1–11)
KERESŐ SZÓ 2021. március
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SZOLGÁLATAINK

2020. NOVEMBER. 1.– 2021. FEBRUÁR 15.

KERESZTELÉS:

Andri Lilien, Andri Léna, Molnár Mia

TEMETÉS:

Filipszki Pálné sz. Ladi Rózsa (80), Schramkó Pál István (72), Virág Istvánné sz. Ruppl
Katalin (85), Guttyán Mihályné sz. Holecskó Erzsébet (89), Tasch Jánosné sz. Fekete
Mária (88), Szetlik Tiborné sz. Harsányi Ildikó (79), Péntekné Füredi Mária (77), Pápai Antal
(78), Turcsán Mihályné sz. Bátovszki Erzsébet (77), Novák János (73), Egry Albertné sz.
Novák Mária Judit (79), Filipszky László (81), Major Istvánné sz. Blahó Éva (78), Oravecz
Géza Lajosné sz. Kovalcsik Terézia Éva (87), Vékony Lászlóné sz. Ruppl Margit (90),
Marschalkó Gyuláné sz. Szentirmai Anna (90)

BÖJT ÉS HÚSVÉTI PROGRAMOK
Böjti esték – online:

március 10., 17., 24. – 18 óra

Passióolvasás a rákoskeresztúri
evangélikus templomban:

március 29. hétfő, 18 óra
március 30. kedd, 18 óra
március 31. szerda, 18 óra

Istentiszteletek a rákoskeresztúri
evangélikus templomban:

április 1. Nagycsütörtök, 18 óra
április 2. Nagypéntek, 18 óra
április 4. Húsvét vasárnap hajnal, reggel 5 óra
április 4. Húsvét ünnepe, vasárnap 10:30
április 5. Húsvét másodnapja, hétfő 10:30

Mária Magdalából énekelt. Ó, élet, élet,
halál méhéből született, halál gubójából kikelt!
Másodszor lett első napunk, új teremtés legelső napja, lángolj!
hajnali fény, örömünk fénye, világolj!
hajnali harmat, kegyelem harmata, csillogj!
énekeljetek madarak! lombosodjatok lombok! füvelljetek füvek!
fuvalljatok fuvalmak! megjött az én Jegyesem, megjött, akire vártam,
jön koszorúsan a réten, hóharmatnál is
fehérebb a napsugárban!
nyomában édesség terjeng, körülötte ragyogás!
Rab vagyok, válts ki hamar, mert elemészt a vágyakozás!
Rónay György: A hét első napján, amikor még sötét volt (V. rész)
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