
Ötvenegy év telt el Vajta Vilmos cikkének
megjelenése óta. A nyomtatott Útitárs a
legnehezebb idõkben is hûen kísérte mind-
azokat, akik így akartak közelebb kerülni
a lelki útitárshoz, anyanyelvükön akarták
olvasni az igemagyarázatokat, tanulmá-
nyokat, a keresztyén közösség híreit. Egy
lényegesen fiatalabb nemzedék tagjaként
nem tudok eléggé köszönetet mondani a
szerzõknek, szerkesztõknek, különösen
is Gémes István lelkész úrnak, továbbá
mindazoknak, akik fáradságot nem kímél-
ve munkálkodtak a lap rendszeres megje-
lenésén kettõs – nyelvi és vallási – diasz-
pórában, szerte a világban.

Ennyi év után az Útitárs hazatért. Stuttgart
helyett immáron Budapesten igyekszünk
összegyûjteni a híreket, gondozni az íráso-
kat. Közhely, hogy a világ egyre inkább
összezsugorodik, az információk félelme-
tes sebességgel jutnak el több ezer kilomé-
ter távolságra. Sokan már azt is állítják,
hogy a nagy elektronikus „világfaluban”
szinte mindegy, hogy fizikailag hol is tar-
tózkodik az ember, az összeköttetés, az in-
formációk továbbításának minõsége legyõ-
zi a távolságot. Bevallom, erõs kétségeim
vannak ezzel kapcsolatban.

A rendszerváltozást követõen jelentõsen
felélénkült a hazai és a távolba szakadt ma-
gyarság viszonya. A felélénkülést azonban
gyakran némi kiábrándultság vagy szerep-
zavar követte. Mint oly sok vonatkozás-
ban, a változással egy idõben itt is felbom-
lott a gyûlölt, de világos régi „rend”: mi itt,
ti ott. Sok olyan magyar emigránst ismerek,
aki arra számított, hogy majd a szabad Ma-
gyarországon nagy szükség lesz a megszer-
zett tapasztalatokra és tanácsokra, de az
ilyen embereknek legtöbbször csalódniuk
kellett. Olyanokat is ismerek szép szám-
mal, akik – bár jól éltek választott új hazá-
jukban – nem tudták tovább az okát adni sa-
ját maguk számára annak, hogy miért is él-
nek idegen nyelvi környezetben, majd né-
mi vívódás után hazatelepültek.

Diplomáciai szolgálatom során ugyanak-
kor megismertem olyan közösségeket,
amelyekben rengeteg fiatal, jól képzett er-
délyi, kárpátaljai magyar fiatal nyüzsgött.
Átléptek az „anyaországon”, a jobb életmi-
nõség reményében Nyugat-Európában ta-
láltak maguknak új hazát, míg a magyaror-
szági politikai szólamok a szülõföldön ma-
radás szükségességét hirdették. Mostanság
pedig már oda jutottunk, hogy magyaror-
szági orvosok, nõvérek, mesteremberek in-
dulnak nagy számban szerencsét próbálni
Észak- és Nyugat-Európa országaiba. Igen
kuszává vált tehát a helyzet a magyar kö-
zösségeket illetõen.

A ’60-as, ’70-es évek Magyarországán
közhelyszámba ment az a kijelentés, hogy
bár sokan elhagyták az országot, az igazi

kalandok azokra vártak, akik itthon marad-
tak. Szüleim generációjának, a mai hat-
van-, hetvenéveseknek a sorsát tekintve
megértem a fáradt humort. Itthon élni – s
ezt nem gondoltuk volna a ’90-es évek ele-
jén – még tizennyolc évvel a rendszervál-
tozás után is kalandos. A konszolidálatlan-
ság, az emberi viszonyok zûrzavara, az em-
pirikusan is kimutatható bizalomhiány egy
célját vesztett közösség képét mutatja.
Mintha Vajta Vilmos utazói élményei ele-
venednének föl: bizonytalanul keressük a
közös pontokat, érdekeket és értékeket,
melyek összekötnek. Bennünk hazai föl-
dön jövevényként élve támad fel a kérdés,
hogy egyedül vagyunk-e.

Keresztyén közösségeinket itthon is pró-
bára tette az elmúlt ötven év. Könnyû lenne
a rendszert szidni, de ha ezt tennénk, kicsit
el is menekülnénk a felelõsség elõl. A rend-
szerváltozás óta megnyílt lehetõségek az
egyházak számára is csak félsikert hoztak.
A nagyobb, politikai elnyomás által nem
sújtott intézményrendszert nem mindig si-
került megtölteni friss, hívõ lelkülettel, a
belviszály sok esetben pusztító hatású volt,
s gyakran ma is az. Nem mondhatjuk tehát,
hogy mi, akik itthon éltünk-élünk, jobban
tudnánk bármit is, értékesebb tapasztala-
tokkal rendelkeznénk, mint mindazok,
akik távoli kis közösségekben vagy csak az
Útitárs segítségével tapasztalhatták meg az
Útitárs jelenlétét.

Fontos tehát megtennünk mindent azért,
hogy az Útitárs, Jézus Krisztus jelenlété-
nek közös megtapasztalása által megerõ-
södjön protestáns közösségünk, akár hatá-
rokat, óceánokat is átívelve. Ha többet tu-
dunk egymásról, osztozunk egymás örömé-
ben, bánatában, akkor talán mi, Magyaror-
szágon élõ magyarok is más megvilágítás-
ban látjuk a saját, általában mindennél na-
gyobbnak és lényegesebbnek gondolt prob-
lémáinkat. Talán tanulhatunk valamit a kül-
földi magyar közösségek ragaszkodásából,
gyakorlatiasságából, segítõkészségébõl.
Akik pedig hazájuktól távol olvasnak min-
ket, azokhoz el tudjuk juttatni a magyar
nyelvi közeg mikrokozmoszát, segíthetünk
abban, hogy a hazai, határon túli magyar hí-
rek eljussanak hozzájuk.

A személyes testvéri közösséget persze
nem pótolja semmi, sem nyomtatott papír,
sem internetes oldal. Legyen tehát az Úti-
társ állandó meghívó is egymás közösségei-
be itthon és külföldön, hogy sehol se kelljen
hazátlannak éreznünk magunkat! Minket,
hazai vagy távoli földön vándorló embere-
ket vezessen egymáshoz, tanítson odafi-
gyelni, elfogadni, megérteni a csak nagy
kezdõbetûvel írható állandó és hû Útitárs;
legyen a mi közös, Kárpát-medencei és
azon túli életünk egy határozott útvonalon
haladó társas utazás.

Prõhle Gergely

A társas utazás

Sokszor vagyok úton. Hol vonaton, hol au-
tóbusszal, hol repülõvel. Csaknem mindig
egyedül, s néha nagyon is távoli célok felé,
ismeretlen tájékokra és országokba. Ilyen-
kor még az utazáshoz szokott emberen is
erõt vesz egy kis bizonytalanság. Mi vár
rám? Hova megyek? Találok-e valakit, aki-
vel együttesen utazva a cél felé elbeszélget-
hetek, aki talán maga is segíteni tud az úton,
avagy az én segítségemre szorulhat?

Elnézegetem sokszor az utazó embere-
ket. Egyeseket búcsúztatnak, barátok és
ismerõsök ajándékokkal látnak el, s boldo-
gan kiáltják az elutazó felé a „viszontlátás-
ra” örvendezõ biztatását. Mások magukra
hagyottan szállnak be, s azután meghúzód-
nak csendben, bizonytalanul. Tudják,
hogy utazniok kell, de még nem ismerik a
célt, még nem tudják, hogy mi lesz velük.
Vajon a legközelebbi állomásuk végállo-
más lesz-e, avagy csak egy újabb átmenet a
következõ állomásig?

Aztán elindulunk. Egy ideig csak néze-
getjük egymást. Találgatjuk, hogy ki miféle
nemzetség lehet. Vajon miért utazik, és va-
jon hova? Már kezd hosszúra nyúlni az idõ,
egyesek unatkoznak, mások olvasnak: újsá-
got, könyveket vagy üzleti levelezést. Az-
tán megszólal az egyik. Õ a tapasztalt utas,
aki büszkén tudja felsorolni, hogy már mi
mindent látott ebben a világban, aki mind-
járt megkérdezi társát is, hogy merrefelé vi-
szi az útja, s azonnal le tudja írni a várost, az
embereket. Õ a fontoskodó, aki azt a be-
nyomást kelti, hogy minden nagyon érdek-
li, hogy mindenben nagyon készséges. De
aztán kiszáll, és eltûnik, mintha a por lepte
volna el. Ha véletlenül újra találkozol vele,
már nem ismer meg, már nem is akar rólad
tudni, mert kellemetlen vagy neki. Fél,
hogy az újra találkozás idejét veszi, avagy
esetleg ígéreteire emlékezteti. Nincs benne
sok örömöd. Rájössz, hogy nem is volt iga-
zi útitársad, mert õt csak önmaga érdekli,
csak azért szólt hozzád, mert önmaga unal-
mát akarta elûzni, s nem azért, mert érde-
kelte volna sorsod, a célod, a jövõd álma.

Elõfordulhat az is, hogy utadon valaki
mással találkozol. Csak ránézel, s az az érzé-
sed, hogy van valami közös mindkettõtök-
ben. Lehet, hogy mosolyogva ismered fel
valami jelvénybõl, hogy tulajdonképen egy-
felõl jöttök, s talán egyazon cél felé is töre-
kedtek. Máskor azonban csak hosszas tapo-
gatózó beszélgetések után jöttök rá mind-
ketten, hogy van valami, ami benneteket
összekapcsol: rokonság, ismeretség, a né-
ped, a szülõfölded, a hivatásod, avagy egyéb
érdeklõdési köröd. Egyszerre könnyebbül-
ten veszed észre, hogy nem vagy már egye-
dül, van egy útitársad, akivel megoszthatod
az utad minden terhét, még a bizonytalan jö-
võért való aggodalmaskodást is.

Nem tudom, hogy amikor kezedbe ve-
szed e sorokat, s elolvasod ezt a néhány
sort, magad is úgy érzed-e, hogy hasonló ta-
pasztalatokra tettél szert, s talán még min-
dig nagyon érzed, hogy egyedül vagy az
úton. Egy azonban bizonyos: mindazok,
akikhez ezek a sorok eljutnak, igen hason-
lóak az utasemberekhez. Magyarokhoz
szól ez az újság. Olyanokhoz, akik hazájuk
határain kívül élnek, s akik ily módon egy
hosszú utazás tapasztalatait hagyták maguk
után. S ha megtelepedtek is valahol, még
biztosan most is úgy érzik, hogy még min-

dig nem jutottak célhoz, még mindig
hosszú út áll elõttük. S ezen az úton járva,
idegen földön jövevényként élve támad fel
a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e. Az éle-
tünk ismeretlen országútján megajándé-
koz-e bennünket az elõttünk álló élet egy
igazi útitárssal, akivel könnyebben lehetne
az országút törõdéssel teli útját róni?

Lehet ugyan, hogy van melletted valaki,
aki veled jött az elmúlt életedbõl. Hitves-
társ, rokon, barát vagy ismerõs. De még ha
így lenne is, talán akkor is úgy járod velünk
az idegenbe tévedtek vándorútját, hogy
megszomorodva együtt is csak azt kérdi-
tek: miért kellett egyedül maradnotok, mi-
ért nem akad Valaki, aki mellétek állna ta-
nácsadóként, akinek kiönthetnétek a szí-
veteket, aki meg tudna érteni benneteket,
aki hajlandó lenne veletek együtt menni, és
a nap sok minden gondja-baja között is vi-
gasztalni és erõsíteni.

Ez az újság, amelyet most elõször veszel
kezedbe, ilyen útitárshoz akar elvezetni.
Vele akar megismertetni mint olyant, akit
már ismernek, akire már gondolnak és gon-
dot viselnek. Õ már eddig is veled járt, még
ha nem is ismerted meg õt, még ha a szeme-
iddel nem is voltál képes felismerni azt a ba-
rátot, aki megosztja veled az utad minden
gondját. (…)

A keresztyén élet vándorút, amelynek
egy bizonyossága van: az az Útitárs, aki ve-
lünk jár, akiben bízunk, remélünk és hi-
szünk, s akirõl tudjuk, hogy célhoz vezet.
Úton vagy, s ez az Útitárs odaszegõdik
melléd. Ha másképpen nem is, de ezen új-
ság betûin keresztül be fog hozzád kopog-
tatni. De meg fogod õt ismerni másról is.
Mert ha hazátlan magyar vagy is, nem
olyan világba jöttél, ahol õ ne lenne ugyan-
az, mint otthon volt. Az õ egyháza hirdeti
az õ beszédét szerte ezen a földön, s az ige-
hirdetés szaván keresztül õ jön hozzád. Az
egyház keresztel is. S a keresztség szent vi-
zén keresztül õ szegõdik mellénk életre
szóló Útitársként. Templomok csendjé-
ben, menekülttáborok egyszerû oltárainál
a megtört kenyérben s a kehely borában õ
van velünk, aki tegnap és ma és mindörök-
ké – Magyarországon is, idegen földön is –
ugyanaz: az életúton vándorló emberek
Útitársa. Ha õt megismered, meg fogod
egyszerre találni általa és benne az utad ér-
telmét és célját. Mert õ is itt vándorolt em-
beri formában közöttünk, s ismeri a fejét
hol lehajtani nem tudót. De ugyanakkor is-
meri és neked adja, mint igaz Útitárs, azt a
másik hazát, amelyen keresztül fogod to-
vábbi vándorutad értelmét elnyerni.

És még valamit: Krisztus olyan útitárs,
aki beállít azoknak a közösségébe, akik ve-
led mennek az úton, akikben megbízhatsz,
akikre ráhagyatkozol, akikkel együtt ván-
dorolhatsz, az õ kezét fogva.

Krisztus, az Útitárs jelen van, és hív téged.
Dr. Vajta Vilmos
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Van, aki azért olvassa az Útitársat, mert még
nem ismeri. Van, aki azért, mert már jól ismeri.
Van, aki azért kapja a lapot, mert eddig még
nem kapta. Van, aki azért, mert már ötvenegy
éve ezt kapja. Van, aki azért szereti, mert tájé-
kozódik belõle a külföldön élõ magyarok életé-
rõl. Van, aki azért, mert szívesen olvas az

anyaország híreirõl. Van, aki azért örülhet,
mert egy újsággal többet kap. Van, aki azért,
mert egy újsággal többet kap.

Van mirõl beszélnünk. Útitárs – magyar
evangéliumi lap.

Ez itt a reklám helye…
– a szerkesztõ elõszava

Folytatás a 3. oldalon

Az Útitárs
Az Útitárs I. évfolyamának
1. számából, 1957. húsvét
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Vajon összeköti-e a címben ol-
vasható két helyet az azonos kez-
dõbetûn kívül más is? Errõl és
sok másról vall Gémes István
Stuttgartban élõ evangélikus lel-
kész, aki harminchat éven át,
egészen az elmúlt év decemberéig
szerkesztette a határon túl élõ
evangélikusok, majd protestán-
sok lapját, az Útitársat.

– Pista bácsi, hogyan került el Ma-
gyarországról?

– Békéscsabai, Budapest-Deák
téri és pécsi segédlelkészkedés
után egyike voltam annak a két-
száz-egynéhány ezer magyarnak,
akik az ’56-os szabadságharc után
kerestek új életlehetõséget a nyu-
gati világban. 1956. november 24-
én léptem át az osztrák–magyar
határt, hogy december elsejére
már kétezer menekült lelkészi kí-
sérõjeként Dániába érkezzem. Az
ottani evangélikus egyház megbí-
zásából a menekült magyar pro-
testánsok lelkigondozója lettem,
és 1956 szentestéjén az elsõ ma-
gyarként tarthattam magyar nyel-
vû áhítatot a dán rádióban.

– Mikor kérték föl, hogy legyen az
Útitárs szerkesztõje?

– 1957 márciusára hívta össze a
Lutheránus Világszövetség a nyu-
gaton dolgozó magyar evangélikus
lelkészeket, hogy a nagyra duz-
zadt magyar világdiaszpóra gon-
dozásának kérdéseit tárgyalja meg
velük. Az összejött huszonhárom
lelkész és teológiai hallgató itt
szervezte meg a Külföldön Élõ
Magyar Evangélikus Lelkigondo-
zók (KÉMELM) testvéri közös-
ségét. Ennek az elsõ döntései közé
tartozott, hogy az írott igével is
szeretne hozzájárulni ehhez a
kontinenseken átívelõ munkához.
Így született meg az Útitárs, Ter-
ray László – akkor oslói lelkész –
szerkesztésében. Engem felelõs
szerkesztõnek kértek fel, mivel a
dán fõvárosban laktam, s a lap
nyomtatását egy ottani nyomdára
bíztuk. Meghökkentem a megbí-
zatás hallatán, hiszen én addig még
soha nem foglalkoztam szerkesz-
téssel. Miután azonban hamaro-
san a világszövetség szerzõdésé-
vel Brazíliába kerültem, onnan
csak mint munkatárs írtam a lapba.

– És mi történt harminchat évvel
ezelõtt?

– Tízévi brazíliai szolgálat után
Észak-Németországba kerültünk.
Ezután vettem át Glatz Józseftõl,
Terray utódjától a lap szerkesz-
tését.

– Milyen szempontokat tartott
fontosnak a szerkesztésben, milyen
értékek mentén mozgott a folyóirat?

– Figyelembe kellett venni azt,
hogy olvasóink vagy kéttucatnyi
országban, teljesen különbözõ
társadalmi, politikai és vallási kö-

rülmények között élnek. Nem ra-
gadhattunk le tehát egyfajta hely-
zetnél sem. Tapasztalatból tud-
tuk, hogy tennie kell valamit a lap-
nak a hihetetlen mértékûre nõtt,
otthonról hozott „vallási analfa-
betizmus” leküzdésére. ’56-os el-
származottjaink között nem ke-
vesen voltak olyanok, akiknek fo-
galmuk nem volt felekezeti hova-
tartozásukról, arról nem is beszél-
ve, hogy a legelemibb vallási isme-
reteik is hiányoztak. Szerettem
volna velük megismertetni a Bib-
liát és annak az üzenetét. Nem
„vallásos”, hanem hitterjesztõ,
hitébresztõ és hitvalló írásokat
kértem, a szó legjobb értelmében. 

Lapunk nem „magyarkodott”,
de tudatosan és szépen magyarul
írt – csak így lehetett egy nyugati
egyetem magyar szemináriumá-
nak „új magyar próza” anyaga!
Nem engedtem meg, hogy más né-
pek, országok értékeit lebecsül-
jük, hogy a mieinket föléjük he-
lyezzük, mint ahogy azt sem,
hogy a „saját fészkünkbe piszkol-
junk”. Piszkálódó, ledorongoló,
terméketlenül kritizáló írások
nem jutottak szóhoz. 

Kapocs akart lenni a lap a szét-
szóródottan élõ magyar gyüleke-
zetek között, mint ahogy a helyi –
angol, német, amerikai, olasz, és
így tovább – egyházak felé is híd-
építésre vállalkoztunk. 

– Megosztaná-e velünk az újság
történetének egy olyan epizódját,
amely kifejezetten emlékezetes az Ön
számára?

– Soha nem fogom elfelejteni
azt a pillanatot, amikor 1957 ápri-
lisában kezembe vehettem a nyom-
dában az elsõ szám elsõ példányát.
Kevés híja volt, hogy nem fakad-
tam sírásra a meghatódottságtól…
Rasmussen úr, a nyomdatulajdo-
nos remekmûvet nyújtott át: olyan
dán munkatársak szedték, nyom-
ták, akik egy szót sem értettek
magyarul! 

A „befejezés” is hálára kötelez:
amikor tavaly közöltem, hogy a
lapnak egy bizonyos összegre van
szüksége, a kért summa többszö-
röse jött össze vagy egy tucatnyi
országból. De óriási élmény volt
az is, ha Kanadából, az amazonasi
õserdõbõl, az afrikai Libériából, a
délvidéki prédikátortól, a lapp-
földi kutatótól vagy a bugaci plé-
bánostól jött kérõ levél: „Küldjék
nekem ezt az értékes lapot!”
Vagy ha megtudtuk, hogy a Ma-
gyarországra becsempészett la-
punkat a Széchényi-könyvtárban
olvasták… Kell ennél nagyobb
szerkesztõi élmény?

– Érkeztek-e visszajelzések az ol-
vasótáborból?

– Olvasóink nem kényeztettek
el bennünket ezen a téren. De úgy
gondolom, hogy ez tipikus ma-
gyar sajátosság. Most, hogy már
nem külföldön jelenik meg a lap,
egyszerre elárasztottak bennün-
ket kérõ, köszönõ, sajnálkozó és a
döntésbe belenyugodni nem tudó
sorokkal…

– Mivel adja át a stafétabotot, és
mit üzen az Útitárs régi és új olvasó-
inak?

– Ahogy a lapot minden ügyet-
lenségünk, hibánk, melléfogásunk
és vétségünk ellenére ötvenegy
éven át – szó szerint! – megtartot-
ta és hordozta Isten, ugyanerre
kérem õt az „új” indulásánál is.
Olvasóinkat pedig biztatom az új-
ságért való imádkozásra. No és az
anyagi fenntartására. 

Sz. P.

ÚTI-TÁRSALGÓ

Libériától Lappföldig 

Talán mind így kezdtük: elõször
„térkép” volt csak számunkra e
táj… A Kárpátok barna vonula-
tainál levõ, Brassót jelzõ na-
gyobb folt közelében, az Olt kék
vonalától balra, a Barcaság szé-
lén egy apró pontocska, mellette
a felirattal: Apáca. 

Tyû, de messze van! Hány szend-
vics is fogyhat el odáig? Azután
lassan leesik a tantusz: persze,
idevalósi volt Csere János is. Majd
jönnek a találkozások… S az em-
berben kezdenek elraktározódni
az élmények, az arcok, az ízek, az
illatok, az ismerõssé váló nevek, a
nagy nevetések, az érintések, a ta-
lálkozások, a megragadó gesztu-
sok, s egy szép napon azon kapjuk
magunkat, hogy a szívünk egy da-
rabja odaköltözött. Az Olt partjá-
ra. S egy kicsit apácainak érezzük
magunkat mi is. Nem is csoda, hi-
szen testvérek vagyunk.

Úgy két évtizede kezdõdött.
Már akkor sem csak a lelkészek
vendégszolgálataiban merült ki a
partnerség. Lelkes fiatalok vonat-
ra szállva, édességgel és könyvek-
kel teli hátizsákokkal indultak mi-
kulásozni Apácára, a környék leg-
nagyobb, közel ezerkétszáz lelket
számláló magyar evangélikus gyü-
lekezetébe. Köztük volt Andorka
Eszter is, akit az ottaniak annyira
megszerettek, hogy tragikus halá-
la után emlékére kopjafát állítot-
tak a falu temetõjében. E látogatá-
sok nyomán életre szóló barátsá-
gok szövõdtek családok között. 

A Deák téri Mikulás ugyan ki-
csit kényelmesebbé vált: ma már
kisbusszal utazik. Azt azonban
véletlenül sem mulasztja el, hogy
a december 6-ához legközelebbi
hétvégén elmenjen Apácára, és a
gyerekeknek édességgel, a felnõt-
teknek lelki eledellel, azaz biblia-
olvasó Útmutatóval kedveskedjen.
A szakállas öregúr nem utazik
egyedül. Vendég igehirdetõ és ba-
rátkozni vágyó fiatalok kísérik
évrõl évre, akik a helyi gyerme-
kekkel történõ találkozás idejére
krampuszok gúnyájába bújnak.

Hasonlóan a Mikulás látogatá-
sához, évente kerül sor közös tá-
borozásokra is. Hagyománnyá
vált, hogy minden apácai konfir-
mandusnak lehetõsége nyílik egy
budapesti látogatásra. Ezeken a
közös vakációkon is számos ba-
rátság köttetett már.

Az apácai lelkész házaspár, Si-
mon Ilona és Simon László egy De-
ák téri szeretetvendégségen vetí-
téssel és a gyülekezet életét bemu-
tató beszámolóval igyekezett
kedvet ébreszteni a budapestiek-
ben arra, hogy – a kapcsolattartást
szívügyüknek tekintõ maroknyi
fiatal nyomdokába lépve – szemé-
lyesen is ellátogassanak a testvér-
gyülekezet otthonába. Az elsõ na-
gyobb, a Mikulás-látogatásokat
jócskán meghaladó létszámú „in-
vázió” a Deák téri ifjúsághoz kö-
tõdik. Néhány éve egy busznyi fi-
atal látogatott el az Olt partjára.
Példájukat azóta már kétbusznyi
látogató követte. E kirándulások-
nak köszönhetõen egyre több
szemben fedezhetõ fel különös
csillogás az „Apáca” helységnév
hallatán. Számos család között jö-
hetett létre személyes barátság e
látogatások eredményeként.

Egy kapcsolatban fontos, hogy
mindkét fél tudjon adni és kapni
is. Mi az, amivel mi, budapestiek
hozzá tudunk járulni e partnerség
tartalmassá tételéhez? A már em-
lített ajándékokon és táboroztatá-
son túl például szerény szállást
biztosíthatunk, ha egy-egy apácai
család esetleg gyógykezeltetés
vagy egyéb ügyintézés végett vá-
rosunkba érkezik. Közremûköd-
hettünk az elmúlt években kiala-
kított oktatási központ könyvtá-
rának és informatikai eszközpark-
jának felszerelésében.

S mit adnak nekünk erdélyi test-
véreink? Zavarba ejtõ bõséggel

árasztják ránk vendégszeretetü-
ket, kitárva a budapesti vendégek
elõtt otthonaikat. Szívet melenge-
tõ, erõt adó emberi példát kapha-
tunk tõlük. Példát, hogyan lehet
nehéz körülmények közt is helyt-
állni, Istenbe fogódzó hittel tal-
pon maradni. Hiszem, hogy eb-
ben a testvérkapcsolatban mind-
két gyülekezet gyarapodhat a má-
sik révén.

Igen, talán mind, akik valami
módon részesei lettünk e testvér-
kapcsolatnak, így kezdtük valami-
kor: elõször „térkép” volt csak
számunkra e táj… Egy szép napon
azonban azon kaptuk magunkat,
hogy a szívünk egy darabja oda-
költözött. Az Olt partjára. S ma
már egy kicsit apácainak érezzük
magunkat mi is.

Cselovszky Ferenc

(Budapest-Deák tér)

»EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK…!«

Testvérek a Duna
és az Olt partján

Néha szerettem volna megállítani
az idõt. Amikor olyan csodálatos
dolgot éltem át, amelyrõl tudtam,
hogy sajnos hamar véget ér, így
sóhajtottam fel: „Bárcsak így ma-
radhatna minden!”

Azt hiszem, ilyen „marasztaló”
élményben volt részük azoknak a
szomorú tanítványoknak is, akik
húsvét hajnalán Emmaus felé bal-
lagtak, és a Feltámadott útitársai
lehettek. Kétségekkel, kérdések-
kel indultak, és a hosszú gyalogút
során e titokzatos idegentõl olyan
válaszokat kaptak, melyektõl ért-
hetõvé vált az érthetetlen, és fel-
hevült a szív. Nem csoda hát,
hogy nem akarták õt elengedni és
így marasztalták: „Maradj velünk,
mert esteledik, a nap is lehanyatlott
már!” (Lk 24,29)

A 2008. év húsvétjához köze-

ledve vajon bennünk felmerül-e a
Jézust marasztaló kérés? Sõt:
olyan-e a pillanat, hogy érdemes
lenne megállítani? Hevíti-e annyi-
ra a szívünket az Úrral való kö-

zösség, hogy tényleg jó lenne ezt a
hõfokot megtartani? Valóban az
értünk megfeszített és feltámadt
Krisztus hitünk középpontja?

Ha most csupán a „Ja, mindjárt
itt a húsvét!” lelkülettel banduko-
lunk, akkor Kleopásék példája se-
gíthet észrevenni: Jézus itt van
ám mellettünk, és szól az õ szava!
Ha viszont élõ a Krisztus-élmé-
nyünk, akkor feltörhet a fohász:
Maradj velünk – tanítványaiddal,
akik szeretnénk hûségesek lenni hoz-
zád és a tõled kapott szolgálathoz!
Maradj velünk – új életszakaszba lé-
pett folyóiratoddal, mely továbbra is
szeretné tetszésed szerint összekötni
a szerte a világban élõ magyar evan-
gélikus útitársak útját! Maradj ve-
lünk, Urunk, mert oly nagy szüksé-
günk van rád!

Hulej Enikõ

AZ ÉLET KENYERE

„Maradj velünk…!”A „Mikulás” és csapata az erdélyi Apácán
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Nincs másik olyan könyve a világ-
irodalomnak, amelyben ennyi
bölcs mondás, közmondás, fejtö-
rõ, példázat, aforizma lenne ösz-
szezsúfolva, mint az ótestamen-
tumi Példabeszédek könyvében. 31
fejezetben, 915 versen át csak úgy
árad a tömény bölcsesség, s aki-
nek van füle, hallja az üzenetét.
Szinte nincs életünknek olyan te-
rülete, amelyhez ne találnánk itt
megfelelõ gondolatot, tanácsot,
útmutatást vagy figyelmeztetõ
intést. A héber bibliában a Példa-
beszédek könyvének címe „misle”,
amely az elõbb felsoroltakat együt-
tesen jelenti.

A könyvet olvasva hatalmas
gyûjteményt tartunk kezünkben.
Az elsõ vers alapján jogosan gon-
dolhatjuk, hogy „Salamonnak, Dá-
vid fiának, Izrael királyának példa-
beszédeit” ismerhetjük meg belõle.
Figyelmes olvasásakor azonban rá-
jöhetünk arra, hogy a könyv leg-
alább hét külön gyûjtemény össze-
ötvözésébõl keletkezett. 1,1–9,18
egy „apa” és „fia” viszonyát tárja
elénk; 10,1–22,16 a legkülönbözõbb
témákat öleli fel 375 mondásban;
22,17–24,22 harminc, két-három
verset összefoglaló „költemény”
csokra; 24,23–34 felirata szerint
„ezek is a bölcsek mondásai”;
25,1–29,22 Salamon példabeszéde-
it tartalmazza, de közli, hogy eze-
ket viszont Ezékiás király megbí-
zottjai gyûjtötték össze. A könyv
utolsó elõtti fejezete egy bizonyos
Agur beszédét hozza (30,1–33),
míg az utolsó, harmincegyedik fe-
jezet Lemuel király anyjától szár-
mazó mondásokat közöl. De ebben
is egészen biztosan önálló szakasz
még „A derék asszony dicsérete”
(31,10–31) – a versfõkben a héber
ábécé betûi állnak! 

Hogy miért Salamont tekintet-
ték mégis a könyv szerzõjének, ar-
ról csak találgatásaink lehetnek.
De az biztos, hogy a hagyomány
tudott Salamon király közismert
bölcsességérõl, amelyet õ Istentõl
kért és kapott (1Kir 3), s még Sába
királynõje is azért látogatta meg
(ahogy Jézus mondta: a föld végsõ
határairól – Mt 12,42), hogy próbá-
ra tegye õt „találós kérdésekkel”
(1Kir 10). Ugyancsak hozzátarto-

zott a hagyományhoz, hogy a bölcs
király háromezer bölcs mondást és
ezeröt éneket szerzett (1Kir 5,12).
Ilyen bölcs és elismert ember neve
tehát mindenképpen jól hangzott
akármely gyûjtemény élén. 

A kutatók ezt a bibliai könyvet
az úgynevezett bölcsességiroda-
lomhoz sorolják. Rajta kívül ide
tartozik még Jób könyve, a Prédiká-
tor könyve, az apokrif Jézus, Sirák
fia vagy Tóbiás könyve. Egynéhány
zsoltár is ide sorolható, mint pél-
dául az 1., 37., 49., 73., 78,. 91., 128. 

Valószínû, hogy a fogság utáni
Izraelben a papok és a próféták
mellett a bölcsek is nagy szerepet
játszottak. A papok feladata volt a
vallás tanítása, a prófétáké az Is-
ten szavának közvetítése, míg a
bölcsek, akiket 24,23 kifejezetten
említ, a mindennapi élettel kap-
csolatos, õsi bevált mondások to-
vábbadásáról gondoskodtak. Két-
féle módon tették ezt: rövid, frap-
páns, könnyen emlékezetben tart-
ható mondásokat tanítottak, ami-
lyeneket a 34., 37., 127. zsoltárban
is találhatunk. Ezek kimondottan
konzervatív, általános érvényû
élettapasztalatokat tükröznek, és
egyszerûen a józan észre hivat-
koznak. Ilyenek Agur mondásai
30,1–4-ben.

Vannak mondások, amelyek a
bölcsességet személyesítik meg.
Egyszer asszony képében látjuk a
bölcsességet (a hókma = bölcsesség
héber szó nõnemû), aki férfiakat
hív, hogy biztonságot adjon nekik
(1,20–33; 3,13–20), máskor mint a
Teremtõ kedvencét és gyönyörû-
ségét (8,30).

Át- meg átszövi ezeket a legin-
kább a gyakorlatban használható
tanácsokat a komoly, mély vallá-
sosság. Kulcsszava az Isten félelme
(1,7), amelyet a legkülönbözõbb ol-
dalakról világítanak meg a mondá-
sok. Az Úr félelme Isten ismereté-
re juttat el (2,5), biztosítja a hosszú
életet (10,27), az élet forrása
(14,27), életre visz (19,23), a meg-
levõvel tesz elégedetté (15,16), el-
távolít a gonosztól (16,6). De ami a
legfontosabb: az Úr félelme a böl-
csesség kezdete, aminek különbö-
zõ változatait fáradhatatlanul tárja
elénk könyvünk. Ezzel egyrészt

azt fejezi ki, hogy az élet különbö-
zõ területeinek – házasság, va-
gyon, becsület – megvan az öntör-
vényûsége, másrészt Isten szabad
uralkodását a mindennapokban,
sõt a történelmi eseményekben is
összhangba tudja hozni velük.
Mindkettõvel számolnia kell az
embernek, hogy eligazodjon az
életben. Ebben kíván segíteni a
bölcsesség, amelynek eredete is
ebben az istenfélelemben található. 

Így tehát azt mondhatnánk,
hogy szakszerûen és értelmesen
csak az igazodik el az élet útvesz-
tõiben, aki az Istennel való kap-
csolatot tekinti kiindulópontnak,
és arra épít. Jó összefoglalása en-
nek a gondolkodásmódnak ez a
mondás: „Az Úr félelme bölcsességre
int, és aki tisztességet akar, elõbb le-
gyen alázatos.” (15,33)

A szentírástudomány felhívja a
figyelmet arra, hogy a könyv ré-
sze annak a nagy egységnek, ame-
lyet keleti bölcsességnek szokás ne-
vezni. Példabeszédeit, mondásait
vagy ezekhez hasonlókat más, a
Biblián kívüli iratokban is meg le-
het találni. Mindez azonban sem-
mit nem von le ennek a könyvnek
az értékébõl. Sõt jól tesszük, ha
mi magunk, mai olvasók is beál-
lunk azok sorába, akik ezeknek az
õsi értékeknek a továbbadásán
munkálkodnak.

Az se zavarjon bennünket, hogy
az Újszövetségben csak nagyon rit-
kán idéznek a Példabeszédek köny-
vébõl. Mindazonáltal az Úr intésé-
nek és dorgálásának komolyan vé-
telét nemcsak Péld 3,11, hanem
Zsid 12,5 is tanítja. Hogy Isten a
csúfolódókat megcsúfolja, és az
alázatosaknak kegyelmez (Péld
3,34, Jak 4,6, 1Pt 5,5), az is közös
kincs. Pál apostol is innen tanulta
meg, hogy ha éhezik ellenséged,
adj ennie, mert ezzel parazsat
gyûjtesz a fejére (Péld 25,21–22;
Róm 12,20). És valóságos csodá-
nak kell tartanunk, hogy a szeretet
himnuszának egyik legfontosabb
mondatát – legalább részben – a
Példabeszédek könyve 10,12 adta köl-
csön Pálnak: a szeretet „mindent el-
fedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltûr” (1Kor 13,7).

Gémes István

ÚTITÁRSUNK, A BIBLIA

Tudás és/vagy bölcsesség?
A Példabeszédek könyve

Egy lelkipásztori látogatáson gyülekeze-
tünk egyik tagjával beszélgetve olyasmit
hallottam, ami azóta is gyakran eszembe
jut, amikor a „kis” pozsonyi magyar gyüle-
kezetre gondolok: „Lelkésznõ, nem az a
fontos, hogy nagy, hanem az, hogy élõ gyü-
lekezet legyünk!” Igen, ez a fontos. Élõ, Is-
tennek és az embereknek szolgáló gyüleke-
zetnek kell lennünk.

Nos, hogy jobban bemutassam gyüleke-
zetünket, egy kicsit a múltról, de fõleg a je-
lenrõl szeretnék pár gondolatot megosztani
az olvasókkal.

A Lyceum utca és az Apáca pálya sarkán
épült fel az evangélikus kistemplom a magyar
és szlovák hívõk részére 1777-ben; ez a mai
napig magyar ajkú gyülekezetünk rendelke-
zésére áll. 2006-ban ünnepeltük közösségünk
fennállásának négyszázadik évfordulóját.

Gyülekezetünk tagjai szeretettel és mély
tisztelettel emlékeznek néhai lelkészeikre,
akik magyar nyelven hirdették Isten igéjét
a mi drága kis templomunkban. Schmidt Ká-

roly Jenõ, Rátz Vilmos, Okályi Gustav Adolf,
Prõhle Henrik, Adami Gyula, Endreffi János,
Cibulka Július, Holcík Juraj, Kolesár Ivan,
Janko Július, Gál Vladimir, Muntág Ludovít
tartozik közéjük.

2007 januárjában püspökeink úgy döntöt-
tek, hogy a nyugdíjba vonuló lelkész he-
lyett, aki évtizedeken át hûségesen szolgált,
segédlelkészt helyeznek a gyülekezetbe. Jó-
magam így kerültem tehát ide. Hálás vagyok
a jó Istennek, hogy éppen ide vezetett.

Az istentisztelet minden vasárnap 11 óra-
kor kezdõdik. Helye az evangélikus kis-
templom – Lycejna (Lyceum) utca 28. Al-
kalmunkat tizenöt-húsz testvér – ötven és
kilencven év közöttiek – látogatja rendsze-
resen. Liturgiai rendként még az öreg (po-
zsonyi) énekeskönyvbõl énekelünk két
éneket, egyet pedig az új (kék, 1984-es ki-
adású) énekeskönyvbõl. Minden második
vasárnap kiszolgáltatjuk az Úr szent vacso-
ráját. Néha az istentisztelet után szeretet-
vendégséget szervezünk, ahol jobban meg-

ismerkedhetünk azokkal a tagokkal is, akik
nem járnak a bibliaórákra.

Az órákat minden hétfõn délután tartjuk
a kistemplom sekrestyéjében. Ezeken az
alkalmakon idén Pál apostol Elsõ korinthusi
levelét tanulmányozzuk. A bibliaórán közö-
sen eltöltött egy vagy két óra nagy megerõ-
sítést jelenthet hitünknek. Mindenki el-
mondhatja a véleményét, egyúttal hordoz-
zuk egymás örömeit és gondjait is. Minden
alkalommal megtanulunk egy új éneket a
legközelebbi vasárnapra.

A bibliaórákat és istentiszteleteinket ma-
gyarországi lelkész testvérek is gazdagítot-
ták már igehirdetéssel és lelki támogatással:
Zászkalicky Pál Fótról és Szpisák Attila Tót-
komlósról. Ezek a látogatások nagy örömöt
jelentettek számunkra.

Pozsonyi gyülekezeti életünket sajnos ke-
vés fiatallal, de sok lelkes, imádkozó, szolgá-
ló életû és a gyülekezetért tenni akaró idõ-
sebb testvérrel éljük. Adja Isten, hogy to-
vábbra is így együtt, Isten igéje köré gyûlhes-

sünk össze, és Isten akarata szerint éljünk a
szlovák fõváros magyar evangélikus gyüle-
kezetében. Isten áldását és a Szentlélek meg-
újító kegyelmét kérjük ahhoz, hogy mére-
tünk ellenére is élõ gyülekezet lehessünk.

E néhány sor sajnos kevés arra, hogy gyü-
lekezetünkrõl átfogó képet adhasson, de bí-
zom abban, hogy kedves olvasóink talán ked-
vet kapnak hozzá, hogy meglátogassanak
bennünket akár szolgálóként, akár hallgató-
ként. Ezáltal alkalmuk nyílhat közelebbrõl is
megismerni ezt a kis pozsonyi közösséget és
együtt szolgálni Urunknak, Teremtõnknek.

Hlacsok Erika

segédlelkész (Pozsony)

BEMUTATKOZIK…

A pozsonyi magyar gyülekezet

Folytatás az 1. oldalról

Élénken él bennem gyermekko-
romból, a ’80-as évekbõl az a tévé-
reklám, amely az elõzõekhez ha-
sonló érveléssel – természetesen
merõben más tartalommal – igye-
kezett a nézõt meggyõzni arról,
hogy szinte mindenkinek érde-
mes igénybe venni az adott hirde-
tõ szolgáltatásait. Nos, mi sem te-
szünk mást: hirdetjük az Útitársat.

Az ötvenegy éve útjára indított
lap mind szélesebb olvasóközön-
séget célzott meg. Eredetileg azo-
kat az evangélikus, elsõsorban
’56-os emigránsokat kívánta meg-
szólítani, akik Nyugat-Európában
telepedtek le. A kör késõbb a szin-
tén külhonba szakadt, magyar aj-
kú református hívekkel bõvült ki,
majd egyre gyakrabban vették
kézbe a lapot a történelmi határo-
kon túl élõ, felvidéki, erdélyi, vaj-
dasági magyar kisebbségek pro-
testánsai is. Igaz, az Útitárs a Ma-
gyarországon élõ evangélikusság
számára eddig is hozzáférhetõ
volt – Gémes István szerkesztõnek
a testvére révén Kondorosról ke-
rült a lap a megrendelõkhöz –,
mindeddig mégsem az itthon élõk
alkották az olvasótábor jelentõs
részét.

Gémes István (e lapszám 2.
oldalán interjút közlünk vele) har-
minchat évnyi hûséges szerkesz-
tõi munka után 2007-ben család-
jával együtt úgy döntött, hogy át-
adja a stafétát a következõ nem-
zedéknek. Ezt követõen vállalta
magára a világ evangélikusságát
összefogni kívánó, 2005-ben ala-
kult Magyar Evangélikus Konfe-
rencia (Maek), hogy gondjaiba
veszi az Útitárs ügyét. Így szüle-
tett meg az az elhatározás, hogy
az Útitárs ezentúl mint újság az
újságban, az Evangélikus Élet mel-
lékleteként évente hat alkalom-
mal, általában nagyobb egyházi
ünnepekhez kapcsolódva jelenik
meg. Ugyanakkor további majd-
nem négyezer példányban önálló
lapként küldik ki határon túli ma-
gyar gyülekezetekbe.

Ez az – egyházi elöljárók és a
Magyar Evangélikus Konferencia
részérõl megalkotott tudatos –
koncepció azt jelenti, hogy a hatá-
ron túl élõ magyar evangélikusok,
illetve protestánsok élete ezentúl

nem „periferiális ügy”, hanem
evangélikus közügy. Ez némi-
képp a lap profiljának megváltoz-
tatására kényszeríti a szerkesztõt:
az Útitárs egyszerre kívánja meg-
szólítani a régi és az új olvasókat.
A határon túli területek protes-
tánsai és az anyaország evangéli-
kussága közötti párbeszéd jegyé-
ben helyet kap például a lapban
egy olyan rovat, amely testvér-
gyülekezeti kapcsolatok tapaszta-
latait mutatja be. Tervezzük to-
vábbá, hogy minden számban be-
mutatkozik egy-egy külhoni ma-
gyar gyülekezet.

A megváltozott helyzet a forma
megváltoztatását is szükségessé
teszi. Az eddig nyolc A4-es olda-
lon megjelenõ újság ezentúl négy,
az Evangélikus Élet alakjához iga-
zodó oldalból áll majd. Bízunk
benne, hogy az „átformázódás”
ellenére a lap régi olvasói ugyan-
azt a számukra kedves folyóiratot
látják az „új” Útitársban is. Talán
segíti ezt, hogy az újság fejrészén
– címének betûtípusán és logóján
– nem változtattunk.

Köszönettel vennénk, ha a lap-
ban megjelenõ írások kapcsán ol-
vasóink észrevételeket fogalmaz-
nának meg; egy részük akár olva-
sói levélként is közölhetõ lenne.
De szeretettel bátorítunk minden
kedves olvasót a gyülekezetben,
illetve nagyobb egyházi közössé-
gekben történt eseményekrõl hírt
adó írások beküldésére is (elérhe-
tõségeinket lásd az impresszumban).

Az Útitárs már eddig is elérhe-
tõ volt a világhálón, s ezután
sem lesz ez másként, csupán a cí-
men változtattunk: www.luthe-
ran.hu/z/honlapok/maek. (Tech-
nikai okokból az elsõ szám csak
néhány héttel a lap megjelenése
után lesz olvasható elektronikus
formában. Ezért az olvasók szí-
ves megértését kérjük.)

Az imént felsorolt változtatások
ellenére nem feledhetjük termé-
szetesen a lap alcímében megfo-
galmazott önértelmezését, amely
így hangzik: „magyar evangéliumi
lap”. „Reklámosan” szólva: azért
hirdetjük az Útitársat, mert hirdet-
ni akarjuk az Útitársat.

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
a lap minden olvasójának a szer-
kesztõ:

Szûcs Petra

Ez itt a reklám helye…
– a szerkesztõ elõszava

Szeretetvendégség a pozsonyi magyar
gyülekezetben
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Franciaország
Fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepelte
2007. november 4-én a Párizsi Magyar Protestáns
Egyház. 

A megemlékezés ünnepi istentisztelet keretében
történt; az igét Tóth Miklós, a Nyugat-európai Ma-
gyar Református Lelkigondozó Szolgálat titkára hir-
dette Mt 28,16–20 alapján. Az ünnepségen a gyüle-
kezet megemlékezett 1956. november 4-érõl is. Az
istentisztelet kezdetén Albert Camus-nek A magyarok
vére címû, a forradalom és szabadságharc leverése
után született megindító írása hangzott el franciául
és magyarul. Külön említést nyert néhai Kulifay Imre
református lelkész áldozatos szolgálata, aki a máso-
dik világháború alatt és után odaadással végezte ige-
hirdetõi szolgálatát civil kenyérkeresõ tevékenysége
mellett. 

Az igehirdetés után Kiss Boáz, a Magyar Reformá-
tus Egyházak Tanácskozó Zsinatának titkára kö-
szöntötte a gyülekezetet a zsinat nevében. Tóth
Miklós a Nyugat-európai Református Lelkigondozó
Szolgálat jókívánságait tolmácsolta, s egyben ki-
emelte Anne-Marie Heddad gondnoknak a szolgálat
keretében végzett jelentõs munkáját. 

Az ünnepi istentisztelet et a templom gyülekezeti
termében kiválóan elõkészített fogadás követte, ame-
lyen a jelenlevõk a késõ esti órákig együtt maradtak.

Beküldõ: Anna-Marie Heddad

– Párizs, Franciaország

Németország
Robert Zollitsch freiburgi érseket választották meg a
Német Katolikus Püspöki Konferencia új elnökének
2008. február 12-én Würzburgban. A hír Kárpát-me-
dencei vonatkozása, hogy az eddig kevésbé ismert
egyházi személyiség Duna menti svábként a Vajdaság-
ban született 1938-ban. 1944-ben családja a partizánok
elõl a magyarországi Csávoly községbe menekült, ké-
sõbb innen telepítették ki õket Németországba.

Zollitsch a hetvenegy éves Karl Lehmannt váltja tiszt-
ségében, és elõdje szellemében kívánja folytatni mun-
káját. Székfoglaló beszédében hangsúlyozta az ökume-
né jelentõségét, melynek megteremtésében hídépítõ
szerepet kíván vállalni. Fontosnak tartja továbbá a ke-
resztény–muzulmán párbeszéd létrejöttét, illetve an-
nak ápolását. A papi nõtlenséggel kapcsolatban is hala-
dó álláspontot képvisel, amennyiben nem érzi teológia-
ilag megalapozottnak a cölibátust, és támogatná egy új
zsinat összehívását a kérdés megtárgyalására.

Wolfgang Huber, a Németországi Evangélikus Egy-
ház (EKD) titkára üdvözölte Robert Zollitsch meg-
választását, és reményét fejezte ki a pozitív együtt-
mûködést illetõen.

Beküldõ: Makovitzky József

– Heidelberg, Németország

Amerikai Egyesült Államok – Portland
Bejegyzett keresztény magyar közösség jött létre az
egyesült államokbeli Portlandben, melynek tagjai a
második világháború, illetve az 1956-os forradalom
után elmenekült, továbbá az újonnan kitelepült, elsõ-
sorban Erdélybõl érkezõ magyarok. 

A hozzávetõlegesen hetventagú közösség nagy ré-
sze református, de katolikus és evangélikus testvé-
rek is szép számmal megtalálhatók a tagok között.
Az öttagú presbitériumban is jelen vannak mindhá-
rom felekezet tagjai. 

A közösség legfõbb céljaként fogalmazta meg,
hogy évente legalább négy, de akár hat alkalommal is
magyar nyelvû igehirdetés hangozzon el. Az igehir-
detés szolgálatát többek között Nemes Adél Marosvá-
sárhelyrõl származó lelkésznõ látná el.

Beküldõ: Becht Gábor – Portland, USA

Amerikai Egyesült Államok – Cleveland
Az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia
(AMEK) 2007. november 23-án Clevelandben tar-
totta 32. biennális közgyûlését, melyen a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház és a Magyar Evangélikus
Konferencia (Maek) hivatalos képviselõjeként részt
vett Gáncs Péter püspök is. (A püspök a múlt év de-
cemberében részletesen beszámolt amerikai útjáról
az Evangélikus Élet hasábjain.) 

Idõközben megérkezett az AMEK közgyûlésének
jegyzõkönyve. Bernhardt Béla fõesperesi jelentése
szomorúan állapítja meg, hogy „az évszázadnyi tör-
ténetû észak-amerikai magyar evangélikusság” lét-
számában és a mûködõ gyülekezetek számát tekint-
ve is évek óta morzsolódik, ám a keserûségnek sok
értelme nincs, az AMEK továbbra is reménységgel
folytatja szolgálatát. 

E fontos szolgálatnak egyik ága a sajtó; kéthavon-
ként megjelenõ Erõs Vár címû újságuk a 77. évfolya-
mába lépett, rendszeresen közöl híreket hazai gyüle-
kezetek életébõl, de szívesen fogadja külföldi cikk-
írók közremûködését is. 1989 januárja óta a cleve-
landi Bocskai Rádión a hónap minden negyedik va-
sárnapján evangélikus áhítat hangzik el Bernhardt
Béla és Tamásy Éva lelkészek váltakozó szolgálatá-
val. Az Erõs Vár adományokat is elfogad és közvetít
erdélyi gyülekezetek, illetve a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium javára. 

„Akárhogy is alakul a jövõ – olvassuk a jelentés
utolsó bekezdésében –, azt az Istenre bízzuk (Zsolt
37,5), Õ vezet az úton… Tõle jön az erõ is…” Ezt az
erõt az AMEK már nem mint a legrégibb és legna-
gyobb önálló szórványgyülekezet, hanem a Maeken
keresztül kialakuló magyar evangélikus világközös-
ség részeként élvezheti. 

Beküldõ: Zászkaliczky Pál,

a Maek titkára – Budapest

KITEKINTÉS

Genf
Gáncs Péter püspök, a Magyar
Evangélikus Konferencia alelnöke
az Egyházak Világtanácsa Köz-
ponti Bizottságának genfi ülésén
járva – Pósfay György helyi lelkész
meghívására – örömmel szolgált
február 15-én a helyi magyar pro-
testáns gyülekezet bibliaóráján. A
családias hangulatú alkalmon mint-
egy húszan gyûltek össze az úgy-
nevezett „magyar könyvtárban”.
A közel harmincezer kötetnyi, ér-
tékes gyûjteménynek egy magán-
ház alagsora ad otthont. A genfi
magyar közösség kéthetente bib-
liaórán, havonta pedig istentiszte-
leten találkozik.

Magyar evangéliumi lap
Megjelenik hatszor egy évben
Kiadja a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek)
1088 Budapest, Puskin utca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Felelõs kiadó: Prõhle Gergely elnök
Felelõs szerkesztõ: Szûcs Petra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: szucspetra@freemail.hu)
Megrendelés, információ: Zászkaliczky Pál (e-mail: maek@lutheran.hu)

A lap ingyenes, a nyomda- és postaköltségre adományokat kérünk
és elfogadunk.
Bankszámla: Magyar Evangélikus Konferencia, Budapest, Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám (belföldrõl): 12010886-00146767-00100002
(külföldrõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRTHUHB

Töviskorona,
szögek, kocka, köntös,
véres lába, mit a könnyem öntöz.
Éles kard járja át most szívemet,
siratom, siratom az elsõszülöttemet.

Elrejtette akkor arcát a nap,
mellettünk csak a hû János maradt,
s kissé távolabb Mária Magdalából,
aki velem zokog és gyászol.

Együtt halljuk a végsõ szavakat,
jaj, fiam, fiam, a szívem megszakad!
Miért is jajongok itt tehetetlen,
bár helyetted lennék inkább a kereszten!

S te járnád Galilea tájait,
nézhetnéd a Genezáret-tó kéklõ fodrait.
Taníthatnál liliomokról, égi madárról…
Az atyai hû gondoskodásról.
Lehajolnál újra bénához, beteghez…

Jaj, miért ez a kereszt?
Fiam, miért te szenvedsz?
Názáretben ott a gyalud, a friss faforgács…
Bár lennél inkább, mint József, egyszerû ács.

Minden hiába, ez a te utad.
Már Betlehemben üldözött vad harag.
Akkor angyal jött, akkor kaptál idõt,
hogy erõt gyûjts e szörnyû kereszt elõtt.

Nekem nincs erõm, én gyönge vagyok.
Nélküled árva, csüggedt, elhagyott.
Elvégeztetett, el…
Jaj, miért is látok?
Végig kell néznem gyötrelmes halálod.
Összeroppant a kínod, nem látod?

Majd így összetörten,
mégis erõt nyerve
veszlek végül mint gyermeket
újra ölembe.
S hallgatok,
befelé hull a könnyem,
míg hajnalban angyal szólít meg:
Föltámadt, itt nincsen!

Deméné Smidéliusz Erzsébet

Mater dolorosa

Nehéz utakon, kétségek között
ragyogtassa rád arcát az erõs Isten.
Mélységeidbõl kiutat kutatva
ragyogtassa rád arcát a magasságos Isten.
Bûnök kötelében, bocsánatra várva
ragyogtassa rád arcát a kegyelmes Isten.
A teremtés csodáin ámulva
ragyogtassa rád arcát a szépséges Isten.
A szeretet tiszta mozdulataiban
ragyogtassa rád arcát az örvendezõ Isten.

Az igaz emberségben
ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten.
Magányban, megértõ társra várva
ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten.
Álmatlan éjszakáidon
ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten.
Búcsúzás idején, halál közelében
ragyogtassa rád arcát az élet Istene.

Varga Gyöngyi

Áldás


