
IV. évfolyam, 2. szám 2017. tavasz

Presbiter-
választás

„Legeltessétek az 
Istennek köztetek lévő 
nyáját, gondot viselvén 
arra nem kényszerítésből, 
hanem örömest; sem nem 
rút nyerészkedésből, 
hanem jóindulattal;

Sem nem úgy, hogy 
uralkodjatok a gyülekeze-
teken, hanem mint pél-
dányképei a nyájnak.”

Ünnepélyes iktatás alkal-
mával Péter Apostol 
igéjével (1Pt 5,1-4) áldotta 
meg Molnár Iván lelkész 
2017. május 7-én az új pres-
biter társunkat. Ezen a szép 
tavaszi vasárnapon, isten-
tisztelet keretében tette le 
hivatali esküjét Kristofics 
László, akit a dunaföldvári 
evangélikus gyülekezet egyhangú szavazattal 
a presbitérium tagjai közé választott. 

Azért esett Rá a választás, mert tiszta erkölcsű, 
józan életű, másoknak példaképül szolgáló egy-
háztag. Évek óta tevékenyen részt vesz a gyüle-
kezet életében. Egyértelmű volt, hogy Molnár 

Iván lelkész a megüresedett 
helyre Őt kérje fel. Műszaki 
szakemberként számítunk rá 
a felújításoknál, a nyári 
gyermek tábor szervezésé-
ben és számtalan megoldan-
dó feladatokban. Örömmel 
vállalta a legsürgősebb teen-
dőket.  László szereti a ter-
mészetet, gyermek korától 
fogva nagy túrázó. Nagy 
élmény volt számunkra az 
általa vezetett szilveszteri 
túra.

 Kristofics László 39 éves, 
Paks Város Építési Hatósá-
gának vezető főtanácsosa, 
végzettsége szerint építő 
mérnök. Tősgyökeres duna-
földvári, 39 éves. Felesége, 
Vida Krisztina, katolikus. 
Házasságuk evangélikus 
szertartás szerint történt, két 
pici leánykájukat Lénát és 
Lilient is iebben a templom-
ban tartották keresztvíz alá. 

Hogyan képzeled a gyülekezeti munkát?
– A presbiter elöljárója ugyan a gyülekezet-
nek, de ez nem érdem, nem kitüntetés, 
hanem szolgálat. 

Isten áldása legyen munkálkodásán!
Forster Ferencné, gondnok

A presbiter
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Tetsugen, a Zen tudósa, óriási fába vágta 
a fejszéjét: hétezer példányban akarta 
kiadni a szutrákat, melyek addig csak 
kínaiul voltak olvashatók. Keresztül-kasul 
utazta Japánt, hogy összegyűjtse tervéhez a 
szükséges összeget. Néhány gazdag ember  
száz aranyat is adott neki, de többnyire csak 
filléreket kapott, parasztoktól. Tetszugen 
egyformán hálás volt minden adományért, 
függetlenül a pénz értékétől.

Tíz hosszú év utazása után végre megvolt 
a tervhez szükséges pénz. Ekkor azonban 
az Uji folyó kiáradt, ezrek maradtak hajlék 
és élelem nélkül. Tetszugen dédelgetett  
tervére gyűjtött összes pénzt ezekre a 
szegény emberekre költötte.

Ekkor újból kezdte a pénzgyűjtést. Ismét 
évekbe telt, mire megszerezte a szükséges 
összeget. Akkor meg egy járvány söpört 
végig az országon, ezért Tetszugen a szen-
vedők megsegítésére adta oda az össze-
gyűjtött pénzt.

Még egyszer hozzáfogott az utazáshoz, s 
húsz évvel később álma, a szutrák japán 
nyelvű kiadása, végre megvalósult. A 

szutrák első kiadásának nyomdai szedete 
megtekinthető a kyotói Obaku kolostorban. 
A japánok úgy mondják a gyermekeiknek, 
hogy Tetszugen  háromszor is kiadta a szut-
rákat; és hogy az első két láthatatlan kiadás 
messze felülmúlta a harmadikat.

Anthony de Mello

Nyári Gyermek 
Sátortábor

2017. június 22-25 (csütörtök dél-
utántó vasárnap délutánig).

Ennek keretében június 23-án 
(pénteken) 17 órától Orgonakoncert, 
Dr. Kovács László Attila, ev. lelkész, 
orgonaművész.

Tábortűz, muzsika, bohóc, artisták.

Kimeríthetetlen

Tan tó
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A Dunaújvárosi 
Evangélikus Egyház 
Önállóssága
Előzmények

Miért is kell éppen a Dunaújvárosi 
Evangélikus Egyházról írni? Mert még 
amikor Dunapentének hívták, a Duna-
földvári Gyülekezet gondozásához tarto-
zott, egészen az 1980-as év végéig. De 
akkor már Dunaújváros volt a neve.

Nem lehet elhallgatni, mily nehézsé-
gekkel küzdött a gyülekezetünk lelkésze, 
Mihácsi Lajos a dunaújvárosi evangéli-
kusok kutatása közben. Bizony, többször 
is előfordult, hogy kellemetlenségei 
voltak. Nem nyitottak ajtót, vagy éppen 
becsapták előtte. Áldozatos, embert 
próbáló volt e munka, de vállalta, hiszen 
folyamatosan nőt a vidékről a városba 
költözők létszáma.

Lassan létrejött egy kis mag. Duna-
földvárról is a városba költözött több 
evangélikus család (pl. az Ács család, 
Dr. Pethő család, Obermayer család). Is-
tentiszteletet eleinte Dunaföldváron, 
majd Rácalmáson, a Református Gyüle-
kezettel közösen felépített templomban 
tartottunk.

Akkor még nem mindenkinek volt 
gépkocsija, ritkán volt lehetőség rend-
szeresen istentiszteletre járni. Később a 
dunaújvárosi református lelkész úr fel-
ajánlotta, hogy Óvárosban (volt 

Pentelén) lévő gyülekezeti teremben, 
minden vasárnap 11 órakor tarthatunk 
istentiszteletet.

Mihácsi Lajos nagytiszteletű lelkész 
úr nyugdíjba menetele után, a Dunaföld-
vári Gyülekezetnek állandó lelkésze 
nem volt. Kisegítő lelkészek – a Bre-
bovszki házaspár – szolgált Dunaföldvá-
ron. Távozásuk után gyülekezetünk gon-
dozását Bács-Kiskun Egyházmegye 
vette át. Ezután sem volt állandó lelké-
szünk. Dunaföldvárt és Dunaújvárost is 
a kisapostagi lelkész gondozta. Először 
Deme Zoltán szolgált, viszonylag rövid 
ideig, majd őt követte Schreiner Tamás. 
Ekkor Tóth-Szöllős Mihály Esperes úr 
közreműködésével Dunaújvárosban (az 
Arany János utcában) a város szélén 
vettek egy parasztházat. Ezt átalakítot-
ták Imaházzá és ezentúl az istentisztele-
teket ott tartották.

Közben növekedett a gyülekezet. 
Ekkor már Nagyné Szeker Éva szolgált. 
Az Ő tevékenysége folytán és a város jó-
voltából a Gyülekezet telekhez jutott, 
melyre majd megépíthették az evangéli-
kus templomot. A katolikus templom 
ekkor már épült. A Református Gyüleke-
zet is az Óvárosban megépítette templo-
mát. A megnövekedett Evangélikus 
Gyülekezet – a Bajor Evangélikus 
Egyház anyagi támogatásával – a Duna-
újvárosi Evangélikus Egyház is felépí-
tette templomát.

Dunaföldvár, 2017,03,15.
Weisz József
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Dr. Győrfi Károly előadásán összegyűl-
tek száma egyenesen arányos volt a 
napjainkban a keresztények közül 
aktívnak, templomba járónak vallók 
számával. Akik ott voltak tudják, hogy 
sajnos ez egy kisebb létszámú hallga-
tóságra utal, ugyanakkor azt is tudják, 
hogy akik nem hallották mennyit 
veszítettek. Az Óbudai Evangélikus 
Egyházközség felügyelőjének cikkem-
mel azonos című könyvének készíté-
séről és a keresztényüldözésről beszélt 
a református közösségi házban.

A kereszténység üldözése nagyon sok 
országot és ezen belül megközelítőleg 400 
millió keresztényt érint a világban. Döntő 
többségben az iszlám jogrendű államokban 

leginkább Szíriában, Irakban és meglepő 
módon a keresztény többségű Nigériában 
ahol a 190 milliós lakosságból 95 millió 
keresztény, de olyan országokban is, ahol a 
hindu és buddhista lakosság van többség-
ben, mint India, Mianmar (Burma), Sri 
Lanka (Ceylon).

A szerző a keresztény üldözés monitoro-
zásával foglakozó két szervezet a holland 
alapítású Open Doors és a bécsi székhelyű 
Christen In Not adataira és nem utolsó 
sorban a 92 országot bejárt élettapasztala-
tával gyűjtött tényekre alapozva világított 
rá előadásában a keresztényüldözés olykor 
rendkívül megrázó brutalitására. A véres 
erőszak mellett az országok törvénykezé-
sén keresztül is megnyilvánulhat az üldöz-

Keresztényüldözés 
a 21. század
elején
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tetés. Sok államban a kereszténytelenítés 
hivatalosan meghirdetett program.

Európában keresztényüldözésről nem be-
szélhetünk – mondja a szerző – inkább ke-
resztény ellenességről. Példaként említi az 
elsősorban Nyugat-Európában tapasztalt 
„karácsonyellenes hadjáratot”, ami a kará-
csony kiüresítésére törekedve a lényeg - 
Jézus Krisztus, a Megváltó születésének 
elrejtése. Brüsszelben 2013-ban nem enge-
délyezték karácsonykor a főtéren a kará-
csonyfa felállítását arra hivatkozva, hogy 
az sérti az ott élő muszlinos érzékenységét. 
Angliában többeket meghurcolta a keresz-

tény jelképek – a kereszt – viselése miatt, 
és még sorolhatnám a példákat.

A végére tartogattam egy igazán furcsa 
megnyilvánulását a keresztény ellenesség-
nek: 2015-ben az Egyesült Királyságban 
betiltották minden bölcsődében, óvodában 
és iskolában a világon talán egyik legismer-
tebb regény A.A. Milne – Micimackó bár-
melyik változatának felolvasását a gyerme-
kek részére! Indoklás: a malac (Malacka) 
egy tisztátalan állat! 

Dr. Györfi Károly könyvét idén hetedszer 
nyomták újra.

Magyari Ákos, gyülekezeti tag

2Kor 12,1-10
A világ legnagyobb banktestületének az 

elnöke kórházba került. Az egyik elnökhe-
lyettes meglátogatta a következő üzenettel:

– Az igazgatótanács jókívánságait küldi, 
gyógyulj meg, és azt kívánjuk, hogy száz évig 
élj! Ezt a hivatalos határozatot 2 távollété-
ben 15-en hagyták jóvá 6 ellenében.

Abbahagyjuk-e valaha is azokat a törekvé-
seinket, hogy megégessük a tüzet, hogy be-
nedvesítsük a vizet, és hogy színesebbé 
tegyük a rózsát?

Ennek a hosszú és szenvedélyes önvallo-
másnak a csúcsa, ahonnan az ige áttekinthető 
és összefoglalható, Isten kijelentése: Elég 
neked az én kegyelmem! Isten kegyelme 
elég volt, hogy Pált megmentse. A keresz-
ténység első évtizedeiben aligha lehetett 
nagyobb ellensége Saulnál. Feltette életét 

arra, hogy kioltja a szívekből az evangélium 
bolondságát, és ha kell, kiirtja mindazokat, 
akik szívében gyökeret vert az ige magva. 
Milyen különös, hogy Isten éppen ezt az 
embert választotta ki arra, hogy pogányok 
apostola legyen.

Mindenki megkérdezheti önmagától: 
mikortól számít kereszténynek? Általában 
nem tudjuk megnevezni a napot és az 
alkalmat, mert szülők, nevelők és igehirde-
tők munkája következtében, csendesen nőtt 
ki szívünkben az ige magva. Ebbe fogó-
dzunk erősen, minden kételkedés nélkül, 
hogy Isten kegyelme elég az embernek, 
bárkinek, hogy megmentve legyen.

Az Úr kegyelme elég volt arra is, hogy 
megerősítse Pált, az erőtlen embert. Ha 
számba vesszük az ige írásának gazdasági, 
kulturális és erőviszonyait, azt mondhatjuk, 
hogy Pál nagyon színtelen szál, ebben a kö-



Erõs vár a m
i Istenünk!

6. oldal

telékben. Milyen gyenge ő testben az olim-
poszi játékosokhoz képest, milyen szegény a 
korinthusi bankárokhoz képest, milyen 
tudatlan a korabeli bölcselőkhöz képest. És 
mégis ez a gyenge, tudatlan, erőtlen és jelen-
téktelen ember képes volt arra, hogy azokban 
a viharos időkben megfordítsa egy világbiro-
dalom hajójának kormányát. Felvette és 
hordozta gyülekezetek terhét és gondját. 
Együtt szenvedett minden szenvedővel, 
együtt gyötrődött minden beteggel. Tanít, 
buzdít, imádkozik, utaznia kell és leveleket 
írnia. Honnan volt mindehhez ereje?

Pál nem a maga erejével végezte ezt a 
munkát, hanem Krisztus erejével. Olyan 
időnket élünk, amikor szintén emberfeletti 
feladatok nehezednek a keresztények 
vállaira. A Sátán talán sosem ostromolta ily 
erősen az ifjúságot. Meg kell tisztítani a 
harag, a bosszú, az önzés levegőjétől a 
szíveket. Össze kell gyűjteni a Krisztus-hit 
gyümölcseit, és elvinni az emberekhez. 
Vajon el tudjuk végezni ezt a munkát? Ennek 
egy feltétele van. Nem az, hogy mennyi 
bennünk az erő, lelkesedés és kitartás, hanem 
hogy engedelmesen megnyissuk szívünket, 
hogy Krisztus ereje költözzön belé.

Az Úr kegyelme elegendő volt arra is, hogy 
örvendezővé tegye Pál életét, a szenvedő 
emberét. Pálnak voltak olyan szenvedései, 
amelyet a világ okozott.  De sokkal jobban 
fájt neki, hogy a korinthusi gyülekezet is vá-
daskodott ellene. Tövis adatik szívébe, mely 
ellen nem tud tenni. De a legnagyobb szenve-
dések között is tudott örvendezni. Nem jajga-
tott és átkozódott, hanem örvendezett, mert 

tudta, hogy minden könnyben és veszedelem-
ben vele van az Úr kegyelme, és hogy szen-
vedésének vége dicsőség.

Talán nem kell megkérdezzem Jakab 
apostol szavával: Szenved-e valaki 
köztetek? A levegő tele van a fájdalom 
csíráival, melyek belehullnak szívünkbe, és 
terebélyes fákká növekednek. A szenvedés 
egy tenger, melyen nem tudunk száraz 
lábbal átkelni. A szenvedés sötét felhő, és 
ráhull az árnyéka szívünkre. Olyan vendég, 
aki nem lehet kirekeszteni, odaül aszta-
lunkhoz, megkeseríti szánkban a falatot, 
szomorú történeteket ír rá arcunkra. Mind-
nyájan hordunk olyan töviseket, amelyek 
szúrnak és égetnek. A szenvedés mélységé-
ben jajgat a világ gyermeke, átkozódik, 
mámorba vagy halálba menekül. Senkit ne 
tévesszen meg a világnak ez a hangos far-
sangja. Azért hangos e világ gyermeke, 
nehogy valaki meghalja lelke sírását. A 
farsang, a karnevál fejedelme csak mámort 
adhat. A tiszta és igaz öröm fénye egyedül 
Krisztus szívéből sugárzik. Azok, akik 
Krisztuséi, mindig ebben a sugárzásban 
élnek. A mártírok a halál torkában sem jaj-
gattak, és nem hajtottak térdet a világ feje-
delmei előtt. Az örök élet békés mosolya 
volt látható arcukon. Kövessük példájukat, 
életünk minden tövisével. Nála elmúlik 
minden szenvedés, az Ő kegyelme elég 
nekünk, hogy életünket örvendezővé tegye, 
mindnyájunkat, szenvedő, megpróbált em-
bereket. Legyen mindnyájunk hitvallása: 
Uram, elég nekem a Te kegyelmed!

Ámen 
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Kristo� cs Lilien keresztelője, 2017. március 19.
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Széphalmi Bosco Olívia és Olivér 
keresztelője – 2017. április 16.


