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Isten kegyelméből reménységünk végre valóra válik! Mostani számunkban a jár-
ványt követő nyitás utáni élet lehetőségeiről szólunk. Változott-e valami? Vesztesé-
geink mérlegelésekor találunk-e valamit, amiben gyarapodtunk? Milyen érzéssel in-
dulunk az előttünk levő úton? Félelem, közömbösség, lendületesség?

Amikor ezeket a sorokat írom, már túl vagyunk az első jelenléti istentiszteleten. 
Cantate vasárnapján ének és énekkar nélkül ünnepeltük az istentiszteletet. Anyák nap-
ja volt éppen, és a járvány idején elhunyt öt édesanyáról emlékeztünk meg. A vesz-
teségek, hiányok fájdalma és az újbóli találkozás öröme ambivalens érzéssel töltött 
el mindannyiunkat. Mégis azt gondolom, hogy Isten nem a hátrafelé nézés feladatát 
bízta ránk, hanem az előre tekintés Lelkével erősít bennünket. Nem is kérhetünk mást, 
csak ezt: Jöjj, újjáteremtő Szentlélek! Nem is bízhatunk másban csak Benne!

Újságunkat olvasva az igei rész mellett a történelem és a teológia mai különös hely-
zetünkre vonatkozó tanulságaiban és biztatásában is elmélyülhetünk. Így járja körbe 
az idő fogalmát három, különböző korosztályhoz tartozó lelkész.

Adja Isten, hogy meghalljuk MOST az ő szavát, és ne rémítsen minket tovább a 
járvány jelenléte! Istenbe vetett bizodalmunk legyen erősebb minden minket érő környezeti csapásnál, hogy újult 
erővel és lelkülettel léphessünk tovább személyes és gyülekezeti életünkben.

Jó és építő olvasást kívánok!                     Koczor György főszerkesztő
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Szerkesztõi sorok

Nagyon becsülöm a méheket. Az a 
rend és szervezettség, amely a méhcsa-
ládokban megfigyelhető, kiváló szemlél-
tető eszköze annak, hogy Isten nem rög-
tönzött a világ teremtésekor. Kozmoszt, 
szépen berendezett világot teremtett, és 
nem káoszt, zűrzavart. A világban min-
dennek megvan a maga helye és ide-
je. De ha a méhek élete kibillen ebből 
a rendből, akár az időjárás miatt, akár 
felelőtlen emberi tevékenység miatt, 
akkor nagyon sérülékeny és kiszolgál-
tatott bogarak lesznek, és gyakran el is 
pusztulnak. A szervezett és célirányos 
röpülés helyett zavarodottan röpködnek, 
nyüzsögnek.

Az elmúlt évben mindannyian át-
éltük, hogy többé-kevésbé működő, de 
mégis megszokott rendünk, rutinunk a 
járványhelyzetben felborult. Sokan így 
fogalmaznak: kibillentünk a komfort- 
zónánkból. Az ismeretlentől, a kiszá-
míthatatlantól, a veszélytől való félelem 
mellénk szegődött és tartósan az életünk 
része maradt. A járvány előtti időben rö-
vid és középtávú célok irányában haladó 
életünkre a dermesztő félelem fonja rá 

köteleit, vagy pedig kétségbeesetten 
kapkodni kezdtünk.

Úgy tűnik, hogy lassan túl leszünk 
a járványon. Sorra születnek az „újra 
nyitás” részleteit megfogalmazó ter-
vek. Talán a reménység is egyre többet 
szakít el a félelem köteleiből. Ahogyan 
a virágot beporzó méhek a virágból 
kifejlődő gyümölcs ígéretét hordoz-
zák, a koronavírus elleni védőoltások 
is kibontakozó jövőt sejtetnek. A tél 
után jön a tavasz és a nyár. Remény-
ség szerint olyan idők elé nézünk, ami-
kor ha talán másként is, mint eddig, 
de mégiscsak helyreáll a rend. Kívül 
biztosan hamarabb, mint belül. De már 
most látszik, hogy a járvány egészség-
ügyi szövődményei még sokáig velünk 
és bennünk maradnak. Biztosak lehetünk 
abban, hogy a lelki szövődményekre is 
igaz ez. 

Az ezekből való gyógyulás, a lélek 
rehabilitációja, a magunkra és újra egy-
másra találás útja számunkra már ismert. 
Mindennél fontosabb most is, hogy Is-
tenre találjunk. Pontosabban: ránk ta-
láljon Isten. Aki, miközben megengedi, 

hogy felboruljon életünk megszokott 
rendje, formálja bennünk és közöttünk az 
Ő rendjét, amelyben mindennek megvan 
a maga helye és ideje. Krisztusban ma 
is hozzánk érkezik vigasztaló, felemelő, 
bátorító, reménységünket a mennyei 
célra irányzó szeretetével. Fontos, hogy 
a járvány elmúltával visszatérjünk az 
istentiszteletet ünneplő gyülekezet kö-
zösségébe. Így gyógyulhat, erősödhet 
lelkünk e nehéz életszakasz után.

Kovács László

Gyógyító rend

Megkülönböztetve, de nem szétválasztva
Igehirdetés Szentháromság ünnepén Lk 10,21-22 alapján

A Fiú magasztalja az Atyát a Szentlélek által – a Szenthá-
romság Isten személyeinek egysége mutatkozik meg ebben. 
Szentháromság ünnepén egy olyan titkot ünneplünk, ame-
lyet képtelenek vagyunk megérteni, felfogni. A mai evan-
géliumi tanítás arra keresi a választ, hogyan ismerhető meg 
Isten, mennyiben ismerhető meg és mennyiben marad rejtve, 
valamint, hogy mit jelent ez a mi személyes életünkre néz-
ve? Ebben segíthet minket a Szentháromság Isten három sze-
mélye egyenként, külön-külön, megkülönböztetve, de nem 
szétválasztva. 

1. A Szentlélek által
„Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által” 

Mit jelent az, hogy a Szentlélek által? Pünkösd ünnepe utáni 
1. vasárnap talán aktuális ezzel kezdenünk.  A Szentlélek Is-
ten szerepét a hívő ember életében több szempontból is vizs-
gálhatjuk, most csak három nagyon fontos területet emeljünk 
ki ebből, amely kapcsolódik a mai ünnephez: 

a) Erőt ad a Krisztusról való tanúskodáshoz. Ezt az ígére-
tet adja Jézus Krisztus Urunk a tanítványoknak: „Ellenben 
erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a 
föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Miért fontos ez? A tanít-
ványok a világ szemében nem értek sokat, az akkori társadal-
mi megbecsülésük sem emelte őket az elitbe. A keresztyén 
hívő nem a szuper-képességekkel rendelkező emberekből 
lesz, hanem a Szentlélekkel teljes emberekből. 

b) Tanít és emlékeztet Jézus szavaira. Megváltó Urunk egy 
másik ígérete így hangzik: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, 
akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nek-
tek.” (Jn 14,26) A Szentlélek tanít és emlékeztet arra, amit 
Jézus mondott és tett értünk. Nagy szükségünk van erre az 
emlékeztetésre, mert nagyon könnyen felejtünk. 

c) Fohászkodik értünk. A harmadik terület, amiben 
a Szentlélek Isten munkálkodik értünk, már szorosan kap-
csolódik a mai evangéliumhoz. A Római levélben írja Pál 
apostol: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. 
Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, aho-
gyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a 
Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért” 
(Róm 8:26-27). Az imádságban segít bennünket a Szentlélek, 
tehát a Szentlélek által tudjuk kérni az Atyát, a Fiú nevében. 

2. Elrejtette önmagát az értelmes ember elől
A Szentlélek által Isten nagyságát mutatja, hogy Ő rejtőz-

ködő Isten. Első hallásra talán igazságtalannak tűnik, hogy 
van, akik szeme előtt rejtve van Isten személyének valósága. 
„Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted 
ezeket a bölcsek és értelmesek elől” Ne értsük félre, ez nem 
azt jelenti, hogy aki bölcs, értelmes, e világ szerint, vagyis 

tanult, művelt, iskolázott, nagy élettapasztalattal rendelke-
zik, az nem ismerheti meg Istent. 

Itt arról van szó, hogy az ember számára az ismeret a hatal-
mat jelenti, ha ismerek valamit, megvizsgálhatom, megmér-
hetem, akkor hatalmam van felette. Irányítani, manipulálni 
tudom. Ennek vannak pozitív megnyilvánulásai a tudomány-
ban. Ha ismerek egy betegséget [hogy ne mondjam, egy ví-
rust a példának okáért] akkor esélyem van kiiktatni, elpusz-
títani, vagy ellenőrzés alatt tartani. Az ember ezért kutat. A 
tudomány is ezt teszi, minél többet és minél alaposabban, 
mélyebben ismerek, annál nagyobb hatalmam van arra, hogy 
a szolgálatomba állítsam, hogy a magam érdekeit érvényesít-
sem. És ez jó és helyes is lehet. 

Isten azonban ezt nem engedi önmagával szemben. Istent 
nem lehet vizsgálni, ilyen módszerekkel. Megpróbálhatjuk, 
de nem fog sikerülni. Az élő Isten szent, nem lehet kiismerni, 
nem lehet birtokolni, nem lehet a szolgálatunkba állítani. Eb-
ben az értelemben Isten rejtőzködő Isten, aki egyedül annak 
mutatja meg magát, akinek Ő akarja. Nem áll a mi irányítá-
sunk alatt semmilyen értelemben.  

3. Igen, Atyám, mert így láttad jónak
Az ember tehát nem ismerheti meg Istent a saját erejéből, 

de megismerheti Őt Jézus Krisztusban. „Mindent nekem 
adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak 
az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú 
akarja kijelenteni.” Itt értünk el a lényeghez: megismerni 
Istent, az Atyát – egyedül Jézus Krisztuson keresztül, és a 
Szentlélek által lehet. Jézust nem lehet megkerülni, mert 
Őbenne ismertette meg magát az Isten. Miért? Erről ennyi 
magyarázatot olvastunk: „Igen, Atyám, mert így láttad jó-
nak.” Károli fordítása talán jobban beépült a köztudatba: 
„Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” Az Atya kije-
lenti magát, a Fiúban a Szentlélek által. Amikor a Szentlélek 
eljuttat a nagy felismerésekre, akkor mi sem tudunk mást 
tenni, mint teljes szívünkből magasztalni az Atyát. Ennek 
nincs feltétele, hiszen nem függ a képességeinktől, a korunk-
tól, az egészségi állapotuktól, az anyagi helyzetünktől, de 
van következménye, mert a Szentlélek Isten elkezdi az áldott 
munkáját bennünk. Ez akkor kezdődik, amikor az önmaga 
előtt bölcs és értelmes ember nem akar már okoskodni, ha-
nem ki tudja mondani: „Igen, Atyám” – az a két szó a mai 
evangélium, egy életfordító szókapcsolat. Addig a „nem” a 
meghatározó, ha az Istenről van szó, a tagadás, a bizalmat-
lanság, a hárítás: nem, nem és nem. 

De amikor a szívemet a Szentlélek kezdi formálni, akkor a 
tagadásból, hitvallás lesz: Igen, Atyám! Mert az Isten Atyám 
lesz, a Fiú nevében, és a Szentlélek által. Ámen.

(A 2020. Szentháromság ünnepén elhangzott 
igehirdetés szerkesztett változata)

Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a 
bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott 
át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja 
kijelenteni.



5DHDH4 TEOLÓGIAHAVI ÚTMUTATÓ

JÚNIUS 
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. (ApCsel 5,4)

Minden korban megvolt a veszély, sőt a kényszer is arra, hogy a keresztények engedjenek az embereknek. Elsősor-
ban a náluk hatalmasabbaknak, befolyásosabbnak, vagy úgy általában a közhangulatnak. Ez ma sincs másképpen, 
csak a viszonyok változtak. Ismerjük a régi latin mondást: Ki mint él, úgy ítél. Az emberek többsége nem Isten szerint 
él, ezzel találkozunk nap mint nap, és ebből származnak a konfliktusok.  Így tehát a keresztény kortól függően többé 
vagy kevésbé kilóg a sorból. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mit érez belül. Van-e ereje nem az emberekre 
hallgatni, hanem a hit útját járni, és Isten tetteit meglátni a történésekben. Akár jól, akár rosszul alakul a világ sorsa, 
meg kell látni benne Isten üdvösségtervét. A mostani koronavírus járvány és annak következményei különösképpen el 
kell gondolkodtassanak arról, hogy miért van ez és hová fog vezetni.  Isten igéje arra tanít minket, hogy a felsőbbség 
parancsát ugyan el kell fogadnunk, azt ami az életünk külső kereteinek megszabását jelenti, jelen esetben a maszk-
viselés, kijárási tilalom, védőoltás, de lelkivilágunkat nem szabad átengedni. Azaz Istent nem szabad kihagyni a szá-
mításból, amikor a jövőre gondolunk, hanem benne kell bíznunk és reménykednünk. Ha ez a bizalom erős bennünk, 
akkor nem fogunk félni az Ő igéje alapján látni és megítélni a dolgokat, és akkor nem fog cserben hagyni minket. 

Koháry Ferenc 

JÚLIUS  
(Isten) nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,27-28a)

Az emberiség történetén végighúzódnak azok a próbálkozások, hogy valamiképpen ábrázolja az ember az Istent. 
Ábrázolták szárnyas napkorong formájában, sólyomként, bika formájában és kígyótestben. Festették, mint szakállas 
férfit, de gyönyörű nőként is.

Sejtették Őt a mennydörgésben és a villámokban, leereszkedő felhőben és egy felhők feletti fényességes ország 
trónján. Amit az ember elragadtatással csodált, arról úgy érezte, hogy ott van benne valamiképpen Isten.

Meglepő ez az igeszakasz: „(Isten) nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” 
(ApCsel 17,27-28a)

Jézus Krisztusról már születése előtt úgy beszéltek: „Immánuel, azaz velünk az Isten.” Amikor testté lett benne 
Isten, a korlátot nem ismerő szeretetet tette szemmel láthatóvá. Jézus Krisztussal eltűnt Isten irgalmatlan ridegsége 
és riasztó fensége. Sőt, mint életközeg jelenik meg. Úgy, mint a halnak a víz, vagy az embernek a levegő, amiben 
élünk, mozgunk és vagyunk. Élő és éltető közeg. Körüljárhatatlan és megkerülhetetlen. Nemcsak hogy közel van és 
átkarol, hanem magába is fogad. Körülölel azzal az élettel, ami ő maga. A víz nem csak körülveszi a halat. Át is járja. 
A levegő nem csak itt van körülöttünk, hanem magunkba szívjuk, eljut a vérünkön át minden sejtünkbe. Isten igéje is 
átitatja az ember lelkét, az imádság pedig „a lélek lélegzetvétele”. Isten lélek: „őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”. 
Lélegezzünk! „Vegyetek Szentlelket!”            Jánosa Attila 

AUGUSZTUS  
Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemedet, és láss! (1Kir 19,16a-b)

Ezékiás király mindig az Úrban bízó szolgája volt Istennek. Azokhoz a királyokhoz soroljuk, akik azt tették, amit 
jónak tartott az Úr. Úgy volt ez lehetséges, hogy ragaszkodott az Úrhoz. Ezékiás teljesen reménytelen helyzetbe ju-
tott, mert emberileg semmi esélye sem volt arra, hogy megvédje Jeruzsálemet. Az asszír sereg túlerőben volt, sokkal 
jobban felfegyverzett az övénél. Tévedés azt gondolni, hogy az Istenben bízó, hűséges ember nem kerülhet veszede-
lembe. Azonban nem a körülményeinktől függ, hogy veszítünk vagy győzedelmeskedünk-e. 

 Először megpróbált emberi megoldásokat keresni: hadisarccal lekenyerezni az ellenséges királyt. Majd felkéri 
Ézsaiás prófétát, hogy könyörögjön ő az Úrhoz szabadításért. Az imának foganatja van, és  ezek után az asszír had-
sereg elvonul Jeruzsálem alól.  Az Úr megtartja Jeruzsálemet és megígéri, hogy a szent maradékból származik majd a 
Messiás. Az Úristen hű marad népével kötött szövetségéhez mindörökké. 

Nehéz másfél esztendő van mögöttünk. Sorainkat fájóan megtizedelte a járvány. Gazdasági romlást is hozott a vál-
ság. Templomainkat is be kellett zárni. Az Úrvacsora szentségével is alig-alig élhettünk. De megnyitottuk-e szívünk 
mélységeit az Úr előtt? A világjárvány alatt szomjaztunk-e egyetlen közbenjárónkkal, Krisztussal való bensőséges 
kapcsolatra?  Bíztunk-e a bennünket soha el nem hagyó szeretetében? Bensőségesebbé vált útközben az imaéletünk? 
Hittük-e, hogy a krízisből katarzis lehet? Valljuk-e, hogy Megváltónk vére által szerzett új szövetsége által mindig né-
pével van? Merünk-e napi szorongattatásaink között félelem nélkül benne remélni? Benne, aki legyőzte a halált. Mert 
ha igen, ez elhozza számunkra is a jó fordulatot.                    Bakay Beatrix

Teológiai éledés az 1940-es években

A Magyarországi Evangélikus Egyház számára a két vi-
lágháború közötti évek számos téren hoztak fejlődést. Misz-
sziói gyülekezeteket szerveztek, templomokat építettek, 
sokasodtak az új gyülekezeti alkalmak, egyesületek és sajtó-
termékek. A külsődleges növekedés hátterében viszont meg-
figyelhető egy belső fejlődés is: a teológiai élet élénkülése, 
ami már az első világháború után elkezdődött, a tetőpontját 
pedig az 1940-es években érte el. Ordass Lajos püspök így 
hívta fel a figyelmet ennek a fontosságára: „Az újulás nem 
indulhat külső szervezetek átalakításából, új intézmények lé-
tesítéséből, még csak nem is új templomok építéséből, vagy 
új gyülekezetek szervezéséből. Az életnek egyetlen forrása 
volt és marad: Isten igéje. Ebbe elmélyedni, ennek a paran-
csát meghallgatni és követni tehát a legelső kötelességünk.”

Miben nyilvánult meg ez a teológiai éledés? Fokozottab-
ban kezdtek figyelni a nemzetközi, kortárs teológiai iroda-
lomra. Törekedtek rá, hogy a gyülekezeti lelkészek minél 
több teológiai könyvhöz és folyóirathoz férhessenek hozzá. 
Urbán Ernő lelkész szavaival: „Aki nem olvas, nem lehet jó 
lelkipásztor.” Egyre gyakrabban fogalmaztak meg komo-
lyabb tartalmi, teológiai igényt az elhangzó igehirdetések-
kel, valamint a megjelenő könyvekkel és cikkekkel szemben. 
Fontossá vált, hogy az igehirdetésre készülés során a lelké-
szek minél nagyobb mértékben támaszkodjanak szakköny-
vekre. Törekedtek az igehallgatók teológiai gondolkodásá-
nak elmélyítésére. Sokan szorgalmazták, hogy a gyülekezeti 
és a közegyházi életben fokozottabban érvényesüljenek az 
igei, teológiai szempontok. Egyre több lelkész szerzett tudo-
mányos fokozatot. Több teológiai áramlat is úgy hatott Ma-
gyarországon, hogy igeszerűbbé és reformátoribbá alakította 
az egyházi életet és a gondolkodásmódot.

A teológia szerepét az egyház életében Urbán Ernő így 
fogalmazta meg: „ellenőrzi, hogy vajjon az igehirdetők és 
gyülekezeti tagok valóban Isten igéjére figyelnek-e és ab-
ból élnek, szólnak meg cselekesznek-e, és vajjon igazán és 
helyesen értik-e az ige üzenetét. […] Világos és határozott 
útbaigazításokat adjon, segítségére legyen az egyház min-
den tagjának abban, hogy az egyház élő tagjaként éljen és 
szolgáljon. Ebben a teológiai munkában mindenkinek részt 
kell vennie képességeihez mérten. Beteg az egyházi élet, ha a 

teológia művelése csak a lelkipásztorok ügye és abból kima-
radnak vagy ki vannak rekesztve a gyülekezeti tagok”. Tehát 
a teológiai éledés az ige fokozottabb érvényesülését jelentet-
te. Újra Urbán Ernőt idézve: „Evangélikus lelkipásztort nem 
lehet elképzelni sem a nélkül, hogy állandóan, elmélyedő-
en ne foglalkozzék az Újszövetséggel, az Úr Jézus Krisztus 
személyéről és váltságművéről szóló tanúsággal. Ennek a 
hiánya zülleszti egyházunk életét. Ezért kapott lábra annyi 
közkeletű félreértés és helyt nem álló egyéni ötlet. Könyör-
telen revíziót kell elkezdenünk e téren.”

Ez a teológiai éledés nem volt magától értődő folyamat. 
Sok vitához vezetett. Bácsi Sándor lelkész kritikája szerint: 
„Sajnos, nagy nyilvánosságnak szánt beszédekben is olyan 
megdöbbentő, dohos ál-liberálizmus és theológiátlanság 
kong, hogy az ember bámulja a bátorságot.” Az új szemlélet 
jegyében meglepő nyíltsággal és határozottsággal fogalmaz-
tak meg reformjavaslatokat az egyházi élet minden területé-
vel kapcsolatban. Éveken át húzódó, komoly vita is kialakult 
a lélek halhatatlanságáról, aminek során a halál utáni élet 
reményét meg akarták szabadítani idegen hatásoktól és alap-
talan feltételezésektől, hogy helyette minél jobban az igére 
és Krisztusra alapozódjon.

Ennek a teológiai éledésnek az eszközei elsősorban az 
egyházi folyóiratok voltak. Különösen a Lelkipásztor című 
lelkészi szakfolyóirat, ami 1940 és 1944 között terjedelem-
ben és sokrétűségben is kiemelkedő korszakát élte. Fontos 
szerepe volt a Keresztyén Igazságnak, a Belmissziói Mun-
kaprogramnak, a tíz számot megélt Evangélikus Theologi-
ának, de kisebb részben a Harangszónak, az Evangélikus 
Életnek és az Élő Víznek is.

Ezt a belső fejlődést 1948 és 1958 között egyre inkább 
visszaszorította a fokozódó állami elnyomás és az ehhez 
társuló egyházvezetői kontroll püspökök, teológiai tanárok 
eltávolításával, folyóiratok megszüntetésével vagy átalakítá-
sával, egyesületek, alkalmak és mozgalmak ellehetetleníté-
sével. Tehát a második világháború nem vetett véget ennek 
az érlelődésnek, utána néhány évig, bár egyre szűkülő kere-
tek között, de még folytatódhatott.

Az 1940-es évek teológiai éledé-
se jelentős hatással volt a követke-
ző évtizedek egyházi életére. Olyan 
tartalmat adott, ami túlmutatott 
a külső növekedésen, majd a szű-
külni kezdő kereteken egyaránt, ké-
sőbb pedig hozzájárult nehéz idők 
túléléséhez. Ma is elképzelhetetlen 
a magyarországi evangélikus-
ság Túróczy Zoltán igehirdetései,  
Karner Károly bibliai kommentár-

jai, a Szabó József által lefordított Jer, örvendjünk keresztyé-
nek! áhítatoskönyv, Sólyom Jenő egyháztörténeti tanulmá-
nyai és Scholz László énekszövegei nélkül.

Tóth Károly



7DHDH6 EGYHÁZKERÜLETMÚLTIDÉZŐ

A hit, a hitelesség és a hûség mérlegén
az egyházkerületi felügyelõi jelentés kivonata

Luther szabadsága
„Kora reggel ama napon 

Feltámadtál, én Krisztusom. 
Elűzted a bűn éjjelét, Fény- 
özönné lett a sötét. Olyan  
voltam, mint a halott, De ke-
gyelmed ajtót nyitott, Bűn 
börtönén pattant a zár, Sza-
bad lettem, mint a madár. 
Megváltott engem Jézusom, 
Húsvéti fény az arcomon, Le-
győzte a bűnt, a halált, Sze-

gény szívem hazatalált. Nem sötét a keresztfa már, Húsvét után 
fényárban áll. Kitárult a menny kapuja, Zengjen szívünk: Hal-
leluja!

Üres a sír! Húsvét reggel Felujjongó, boldog szívvel Köszönt-
sük ez áldott napot: Krisztus Urunk feltámadott!” Fogalmaz az 
énekköltő, Johann Heermann (1585-1647) énekeskönyvünk 219. 
énekében. Ezt a szabadságot nem ő az első, aki hiszi és megfo-
galmazza. A költő közvetlen előzménye, Luther saját beszámo-
lójából tudjuk, hogy mit jelentett számára az a szabadság, amit 
Isten igazságának megértése következtében tapasztalt, mely sze-
rint Isten nem fenyegetően elvárja, hanem szeretettel ajándékba 
adja az embernek az igazságot. Az ember csak egyet tehet, hogy 
nem tesz semmit, hanem elfogadja ezt, bízva Istenben, a többi 
pedig történik magától, Istentől. Nem a büntetéstől való félelem 
a motivációja már, hanem Isten szeretete. A Keresztyén ember 
szabadságáról című értekezésében írja: „És ámbár a keresztyén 
ember így szabad minden cselekedettől, mégis ismét ki kell üre-
sítenie önmagát, szolga képét vállalva, ezzel a szabadságával 
emberekhez kell hasonlóvá lennie, magatartásában is embernek 
kell bizonyulnia (mint Krisztus volt, Fil 2, 5-11.) szolgálnia, segí-
tenie kell, és mindenben úgy kell bánnia embertársával, ahogyan 
ezt Istennél látja, ahogyan Isten vele magával bánik Krisztus 
által. Mindezt pedig önzetlenül és egyedül Isten tetszésére kell 
tennie.” De nemcsak Luther szabadult meg a világtól, hanem a 
világ is megszabadult Luthertől, és ez az állapot a mai napig mit 
sem változott. 1521. május 26-án, a wormsi birodalmi gyűlésen 
történtek következtében „Vogel frei” lesz, azaz „szabad madár”. 
Ez a korabeli terminológia szerint törvényen kívülit jelent, azaz 
akit nem véd a törvény, tehát szabad préda bárki számára. Sőt 
a „papprofesszort barátcsuhába öltözött démonnak bélyegezték” 
és fölszólítottak mindenkit a felségáruló elfogásában való köz-
reműködésre. Mindezek előzménye, hogy Bölcs Frigyes eléri, 
hogy meghallgatás nélkül ne hirdessék ki a birodalmi átkot elle-
ne, ezért Luthert a császár beidézi a wormsi birodalmi gyűlésre, 
21 napos szabad elvonulást engedélyező védőlevéllel. (Ennek 
hatályát tiszteletben is tartották, így nem lett Luther második 
Husz János.) 1521. április 2-án indult el Wormsba, az egész útja 
diadalmenet volt, több városban prédikált, a nép ünnepelte. A 
birodalmi gyűlésen V. Károly császár célja az volt, hogy rávegye 
Luthert tanítása visszavonására, ezzel az ügyet rendezettnek te-
kinthette volna. Luther április 17-én egy nap gondolkodási időt 
kért. Magyar szempontból érdekes, hogy mivel II. Lajos magyar 

király cseh király is volt, ez utóbbi tiszte miatt a Német-római 
Birodalom választófejedelme, mellesleg a császár sógora, köve-
teivel képviseltette magát Wormsban. Célja a török elleni anyagi 
és katonai támogatás kieszközlése lett volna, öt évvel Mohács 
előtt. Balbi Jeromos pozsonyi prépost és Werbőczi István mint 
a király követei ebéddel vendégelték meg Luthert, és próbálták 
rávenni tételei visszavonására, sikertelenül. Gondolták, ha nem 
gyengítik Európát a vallási ellentétek, talán több eséllyel fog ösz-
sze a külső veszedelem ellen. De biztató szavakon kívül a török 
elleni küzdelemre sem kaptak egyebet. Másnap Luther a gyűlés 
színe előtt így nyilatkozott: „Hacsak meg nem győznek engem 
a Szentírás bizonyságaival vagy világos okokkal – mert sem a 
pápának, sem a zsinatoknak egymagukban nem hiszek, mert bi-
zonyos, hogy többször tévedtek és egymásnak ellent mondtak –, 
kötve vagyok a Szentírás általam idézett igéihez és az Isten igé-
jébe vetett bizalmamhoz – semmit vissza nem vonhatok, de nem 
is akarok, mert nem tanácsos és nem helyes a lelkiismeret ellen 
cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek, Isten segítsen engem. 
Ámen. Megúsztam! – kiáltotta égnek emelt karokkal, mint egy 
lovagi torna győztese miután elhagyta a tárgyalótermet. Érezte 
hitvallásának súlyát az evangélium, és a saját sorsára nézve is, 
mivel e kettő ugyanaz. Április 26-án elhagyta Mainzot. Hazafe-
lé indulása előtt Frigyes megüzeni neki, hogy kész biztonságba 
helyezni a gyűlés határozatának megszületéséig. „Szívesebben 
szenvedtem volna el a halált a zsarnokoknak kezétől…mégsem 
szabad jó embereimnek a tanácsát megvetnem.” – írja egyik ba-
rátjának. Közismert, hogy még úton volt Wittenberg felé, amikor 
május 4-én választófejedelme, Bölcs Frigyes színlelt emberrab-
lást rendez, így menti meg a rá leselkedő esetleges veszélyek-
től. De a kedélyek csitulása és az elindított reformáció terjedése 
szempontjából is hasznos a következő időszak, és mivel egy 
ideig senki sem tud Lutherről, Frigyest sem éri az a vád, hogy 
eretneket rejteget. Wartburg várába viszik, ahol szerzetesi kül-
sejét megváltoztatja, szakállat növeszt, és Jörg lovagként éli az 
életét egy ideig. Természetesen nem tétlenkedik, hanem lefor-
dítja az újszövetséget német nyelvre, ezzel mellékesen megte-
remti a német irodalmi nyelvet. Amikor pedig arra lesz szükség, 
nem fél visszamenni Wittenbergbe, lecsitítani a heveskedőket. 
Luther tehát szabad, de nem 1521-ben lett azzá, és nem a föl-
di birodalom tette szabaddá, mint a madár. Így fogalmaz ez idő 
tájt az Operationes in Psalmos című könyvében (1519-1521): 
„Ennekokáért azt a szabályt tartsd szem előtt: mindahányszor  
a szentírás jócselekedetekre buzdít, értsd meg, hogy tilos neked 
a magad erejéből jót tenned, mert nem is tudsz. Tartsál inkább 
szent szombatnapot Istennek, vagyis nyugodj meg minden te cse-
lekedeteidtől, és ha már meghaltál és el vagy temetve, akkor en-
gedd, hogy Isten munkálkodjon benned. Ezt soha nem érheted el, 
hacsak nem hit, remény és szeretet által, vagyis önnönmagad és 
cselekedeteid tökéletes megöldöklése által. (Kol. 3,5.). … Csak 
azok a cselekedetek jók tehát, amelyeket spontán és örömmel vé-
gez az ember hitben , reményben és szeretetben – íme a lutheri 
reformáció szíve.” – ahogy Gerhard O. Forde fogalmaz.

Németh Szabolcs

Ennek az 500 évvel ezelőtti eseménynek a felidézésével 
szeretném bevezetni a visszatekintést az elmúlt időszakra. 
Véleményem szerint minden visszatekintésnek két célja kell, 
hogy legyen. Az egyik: mintegy összegző leltárként számba 
venni az eseményeket és cselekedeteimet. A másik: mérlegre 
tenni ezeket, és megvizsgálni a hit, hitelesség és hűség hármas 
dioptriáján keresztül.

Ha a hit hallásból van, a Szentlélek által, és gyümölcse a 
cselekedet, akkor nézzük:

Mindig kiálltam, szóltam, és úgy is cselekedtem? 
Vagy kiálltam, szóltam és aztán mást cselekedtem?
Vagy csak beszéltem és nem tettem semmit? 
Vagy nem is szóltam, nem is tettem semmit?
Vagy csak szótlanul cselekedtem, tettem a dolgom?
Szónak és cselekedetnek összhangban kell lennie egymással.
Elmúlt évünknek voltak nagy kérdései, és tapasztalatom 

szerint nagy áldásai. De őszintén meg kell mondanom, némely 
helyeken nagy hiányosságai is.

Bezártuk templomainkat. Ezt még leírni és kimondani is 
rosszul esik. A kormányzati direktívák csak ajánlásokat fogal-
maztak meg az istentiszteletekkel kapcsolatban, amit püspö-
keink pásztorlevele is nyomatékosított. Sajnos meg kell, hogy 
állapítsuk, templomaink többségében a járványügyi előírás 
nélkül is megoldható a hívek távolságtartása, a nagy templo-
mok és a kis létszámú gyülekezetek okán. Tapasztalatom és 
reménységem szerint, az Istenben hívő emberek egyébként is 
jogkövető magatartással élnek. Most a járvány veszélyében 
pedig még inkább igaz ez.

Az istentiszteletek megtartásának ilyen széles és színes 
kínálatát még soha nem éltük meg. Volt, ahol kezdettől fogva 
elindult a közösségi médián keresztül a közvetlen élő köz-
vetítés, és tart a mai napig. Volt, ahol előre felvett, már-már 
profinak mondható anyag került vasárnap délelőtt adásba, 

szintén a Facebook-on, vagy a YouTube-csatornán keresztül. 
Ahol a technikai feltételek nem voltak meg, vagy a gyülekezet-
ben nem volt ehhez értő segítő, ott az igehirdetések általában 
nyomtatott formában kerültek a hívekhez. Tagadhatatlan, a 
hivatalos média a televízión és a rádión keresztül is igyekezett 
sok és sokféle lehetőséget kínálni istentisztelet és mise tekinte-
tében. Több településen a helyi kábeltévé is rendelkezésre állt, 
ahol igényelték ezt a gyülekezetek. Azonban úgy gondolom, 
ezek csak kiegészítői lehetnek a helyi lelkész és gyülekezet 
szolgálatának. A „hogyan tovább”-ról kell akár ma, de minden-
képpen a közeljövőben sokat beszélnünk. 

Istentiszteleti és közösségi alkalmaink hiányát sokkal 
fájóbban éltük meg az ünnepeink alatt. Hogy lehet karácsonyi, 
húsvéti istentiszteletet tartani online? Hogyan lehet nagyheti 
sorozatot, böjti elcsendesedést, kóruspróbát, intenzív konfir-
mációra felkészítő csendesnapokat tartani a távolból? Az első 
válasz az, hogy sehogy. Azonban az egyházmegyei beszámo-
lókból egyértelműen kirajzolódik ezen alkalmak tekintetében 
is a sokszínűség, ötletesség, kreativitás. Lehet online, egy 
zárt csoportban még lelkigondozói alkalmat is tartani. Lehet 
csendsétával, imasétával készülni az ünnepre. Lehet az isten-
tiszteletet még a mínuszokban is a templom udvarán tábortűz-
nél, fáklyafényben megtartani. Vagy folyóparton, hegytetőn, 
erdőben, sátor alatt és még számtalan helyen, aminek híre nem 
jutott el hozzánk. 

Egy biztos, a mögöttünk álló időszak kényszerű bezárt-
sága nagyon sok ötletet adott az evangélium terjesztésére, a 
kapcsolatok fenntartására. Azonban a személyes találkozások 
örömét, intimitását, élményét semmi sem pótolja. Talán ez az 
előttünk álló időszak legnagyobb kihívása, hogy ezt a vágyat 
felélesszük azokban, akik belesüppedtek az otthoni lét „minden 
házhoz jön” kényelmébe. 

Mészáros Tamás

10 éve püspöki szolgálatban
Tíz évvel ezelőtt, 2011. június 25-én, a győri Öregtemplomban 
tartott ünnepi istentisztelet keretében iktatta be Gáncs Péter akkori 
elnök-püspök a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöki tisztsé-
gébe Szemerei Jánost. Egyházkerületünk lelkészi vezetője püspöki 
szolgálatának alapigéjéül a Rómabeliekhez írt levél 9. fejezetének 
16. versét választotta: „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené”.

Felelős: Adámi Mária; maria.adami@lutheran.hu

„Hacsak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságaival vagy világos okokkal […], kötve vagyok a Szentírás-
nak általam idézett igéiben és az Isten igéjébe vetett bizalmamban, és visszavonni sem nem tudok, de nem is akarok 
semmit, mert sem nem bátorságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem 
tehetek. Isten engem úgy segéljen. Ámen.” (Martin Luther, Worms, 1521. április 18.)



A járvány után, veled, ugyanitt
Hogyan tervezem gyülekezetünk járványhelyzet utáni újraindí-
tását? Semmiképpen sem úgy, hogy egyszerűen csak kinyitom 
a templomkaput, beállok az ajtajába és várom a testvéreket. 
Nem is úgy, hogy mindaddig nem teszek semmit a nyitás érde-
kében, amíg korlátozva van az életünk. És nem is úgy, hogy a 
nyitás után a nyitás előtti és a nyitás alatti gyakorlatot „együtt” 
folytatom. Hiszen ahhoz, hogy újrainduljon a gyülekezeti élet, 
tevékeny lépéseket kell tenni. Ahhoz, hogy a járvány előtti 
gazdag gyülekezeti élet ismét kialakuljon, fontos már most 
tartani a személyes kapcsolatot a testvérekkel, ahogyan lehet. 
Nekünk elsősorban a telefonos beszélgetések szolgálják ezt a 
célt. Hála Istennek, vannak a gyülekezetben olyan kiscsopor-
tok, akik egymást is hívják, és egymásra is odafigyelnek. Tőlük 
azt is megtudjuk, ha valaki éppen lelkészi segítségre szorul. Az 
online megnézhető istentiszteletek is őrzik a kapcsolatot, bár 
azt nem tudjuk felmérni, hogy hányan szoktak bekapcsolódni. 
A tavalyi karantén óta mi nem zártunk be teljesen, így kisebb 
gyülekezeti csoportokkal viszonylag rendszeresen találkozunk. 
Az újranyitáshoz az ő együttműködésüket is fogjuk kérni. Meg-
hirdetjük alkalmainkat, és kérünk mindenkit, hogy hívogassa 
a környezetében élőket. Mi magunk is e célból tervezünk sok 
telefonálást. A hívogatást kiterjesztjük gyülekezetünk inter-
netes oldalaira is. A hívogatásban azt is hangsúlyozni fogjuk, 
hogy egy megújult templomban vehetünk részt újra a teljes 
istentiszteleten. (Templomunkban ugyanis éppen belső felújí-

tás zajlik, az úrvacsora ajándékára pedig sokan már nagyon 
régóta várunk.) Egyúttal azonban, ha az átmeneti idő elmúlik, 
csökkentjük az online megjelenéseket. Jelenleg úgy tervezem, 
hogy az eddig végignézhető istentisztelet helyett hangfelvétel 
készül majd az igehirdetésről. Nem szeretnénk kiszolgálójává 
lenni kényelmi szempontoknak, hiszen az nem építi a gyüle-
kezeti közösséget. Hittanos és óvodás gyermekeink családjai 
a járvány idején rendszeresen kaptak tőlem rövid áhítatokat, 
karácsonyi, húsvéti gondolatokat, tanévnyitóra, tanévzáróra 
készült igehirdetéseket. Bár az alkalmakat a jövőben – szemé-
lyes jelenlét mellett – tervezzük megtartani, az igehirdetések 
elküldését továbbra is meg szeretném tartani. Meggyőződé-
sem, hogy ez a tevékenység missziói küldetéssel bír. Az otthon 
újraolvasott igehirdetés, amit meg is őrizhet a szülő, megte-
remtheti benne azt a lelkületet, ami majd egy napon elhozza őt 
a templomba, és itt marasztalja a gyülekezet közösségében.
Mindezekből látszik, hogy nincsenek világrengető terveim az 
újranyitásra. De talán az is látszik, hogy szerintem a hűsé-
ges, odaadó, a gyülekezet épülését szolgáló, csendes lelkészi 
tevékenységet tartom a legjobbnak az újranyitás alkalmán is. 
Ehhez pedig hozzátartozik az imádság is a gyülekezetért, nem-
csak majd akkor, ha nyitunk, hanem már most, a járvány idején 
is. Imádságunk szavait vehetjük a zsoltárostól: Uram, gondolj 
gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál. (Zsolt 74,2) 

 Isó Dorottya
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Álmodjunk jövõt egyházunknak!

Ezt az előkészülő munkát kezdtük meg a Gyülekezeti és Misz-
sziói Osztály hívására 85 evangélikus lelkésszel (amely a hazai 
lelkészi kar több mint negyede), akik az ország egész területéről 
sereglettek össze a virtuális térbe, hogy megosszák tapasztala-
taikat, gondolataikat és reményüket a gyülekezetek újranyitásá-
ról. A 4 alkalmas konferenciasorozat a Túlsó Part nevet kapta a 
keresztségben, utalva az ötezer ember megvendégelésének tör-
ténetére, amelyből inspirálódott az a 4 lépés, amelyet együtt tett 
meg a sok lelkész. Ezek a kutatás, az értelmezés, az ötletelés és a 
koncepciók kidolgozása. Minden egyes lépésre egy-egy alkalmat 
szántunk, és izgalmas, pezsgő beszélgetésekben kezdtük a jövőt 
figyelmesen fürkészni, a terveket felelősen formálni, hogy azt 
majd felkészülten fogadhassuk.

Az Egyházi Fejlesztők csapatából a sorok szerzői Koncz And-
rás és Gulyás Péter kísértük révészként a túlsó partra vágyókat. 
Nem volt nehéz dolgunk, mert vadvízi evezés és vihar nem volt, 
inkább a folyam(at) sodrását kellett jól éreznünk, az egyensúlyra 
figyelnünk, hogy átérjünk mind a túlsó partra.

A résztvevő lelkészek 4 jövőszcenáriót dolgoztak ki részlete-
sen. Megvizsgálták mit jelent az a tagság, a kapcsolatok, az isten-
tisztelet vagy szolgálatok rendje szempontjából. Milyen előnyei 
és kockázatai vannak, melyik célcsoport mit nyer és mit veszít, 
ha ezt vagy azt a jövőbeli utat választja a gyülekezet. A 4 jö-
vő-forgatókönyvhöz gyakorlati ötletek és javaslatok hangzottak 
el, majd kerültek kidolgozásra. 

A választott jövőképeket röviden bemutatjuk, remélve, hogy 
az olvasót foglalkoztatja saját gyülekezete és egyháza jövője, és 
azzal a szemmel is vizsgálja: melyik mozdít meg ebből? mi az én 
dolgom egy ilyen jövőben? mivel tudok aktívan hozzájárulni az 
újraindításhoz?

A) „Újratervezés, reloaded” – forgatókönyv
A covid után az újraindulást egy nagy reflexióval és közös 

tervezéssel indítja a gyülekezet. A lelkész segítségével az eddigi 
gyülekezeti működés megújítása zajlik, a megszokott programok 
és szolgálatok fontossági sorrendjét megvitatják a gyülekezet-
ben, és kialakítanak egy céltudatos, a célcsoportok igényeire fi-
gyelő életet. Lehet számszerű csökkenés, de az elkötelezettség 
növekszik, tudatosabb tagság, részvétel alakul ki. A megszülető 
és ismert gyülekezetépítési koncepció mentén szisztematikus 
építkezés zajlik, amely misszióban is megnyilvánul. Ennek gyü-
mölcseként új emberek csatlakoznak a gyülekezethez, akiket 
integrálni tudnak. Új formák alakulnak ki, amelyek a gyüleke-
zeti célcsoportokat szolgálják, az online időszak vívmányaiból 
is megtartja azokat a gyülekezet, amelyeket hatékonynak talál. 

B) „Hibridek maradunk” – forgatókönyv
A gyülekezet a pandémiai zárások alatt született online eléré-

sek illetve kreatív megoldások nagy részét továbbviszi a járvány 
lecsengése után is. A gyülekezet tagjai szabadon tudnak választa-
ni online és offline közösségek és szolgálatok között. Lesz közve-
tített istentisztelet. A hibrid működés előhívja a feladatmegosztás 
szükségességét, új szolgálattevők bevonását és új szolgálati for-
mák kialakulását. Átgondolásra kerül, hogy egyes tevékenységek 
az online vagy a valós térben célszerűbbek, lesznek, amelyek 
mindkét térben megmaradnak. A gyülekezet összességében több 
embert ér el, mint a covid előtt, és eddig meg nem szólított cél-
csoportok felé is missziós megindulások várhatóak.

C) „Végre lehet személyesen” – forgatókönyv
A hosszú személyesség és közösségiség böjt után végre foko-

zatosan újranyithatjuk a gyülekezetet. Erre a nyitásra mindenki, 
aki teheti, visszatér, aki már szomjazza a személyes találkozást, 
és lesznek olyan új emberek is, akik a bezártság után a lelki kö-
zösséget nálunk keresik és találják meg. Bár nem biztos, hogy 
mindenki nagy lendülettel veti bele magát a közösség életbe, de 
a nyári táborok telítettek, a programok pörögnek, és a kisközös-
ségek új lendülettel működnek. Amit lehet, pótolunk abból, ami a 
covid miatt elmaradt. Sok mosoly, sok kézfogás, sok beszélgetés. 
A gyülekezeti tagok értékelik azt a biztonságot, amelyet az ismert 
és megszokott keretekben az egyházban megtalálnak. Nagyobb 
aktivitás tapasztalható az önkéntes szolgálatokban is, a lelkész 
többekre építhet, mint azelőtt.

D) „Egy ébredés hajnala” – forgatókönyv
Néhányakat a covid vitt el az Istenhez, önmaguk mélységeihez, 

határaik és erőforrásaik megismeréséig. Erre az új nyitottságra az 
egyház felelni tud, a keresők személyes gondjaikkal, megrendü-
léseikkel és spirituális kérdéseikkel megtalálják a gyülekezeteket 
– az online tartalmakat és az offline alkalmakat –, és betérnek 
oda. A gyülekezet is nyitott, komolyan veszi az embert és ezt a 
helyzetet, nem bezáró, hanem befogadó. A lelkigondozás, lelki 
fejlődés és a tanítás nagyobb hangsúlyt kap. A személyesség és 
a találkozások hangsúlyosak lesznek. A kapcsolatok újrarende-
ződnek, megerősödnek, a befogadás felfrissíti a közösségeket. 
Sokaknak fontosabbá válik a gyülekezet, amely az áldozatválla-
lásban, anyagi hozzájárulásban is meglátszódik.

Az egyháztörténészek dolga bizonyára könnyebb, mint a jövő-
tervezésbe kezdőknek, de hisszük, hogy a gyülekezetek jövőjébe 
fektetett energia megtérül, hol harmincszoros, hol hatvanszoros 
és néhol százszoros termést hoz majd.

Gulyás Péter – Koncz András

„Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem…” (Zsolt 121,1)
Jól emlékszem az elmúlt esztendő már-

cius idusára, amikor még nemzeti ünne-
pünk maradandó értékeire és az 1848-as 
szabadságharc hőseire figyeltünk. Ma is 
sokak gondolata forog (a pandémia köze-
pette) a szabadság körül, amely azonban 
sok odafigyelést és türelmet igényel tő-
lünk, elsősorban a keresztyén testvéreink, 
a körülöttünk élők és a családjaink egész-
ségéért érzett felelősségünk miatt. Mert 
újra találkozni szeretnénk s együtt lenni 
velük ott, ahol nekünk olyan jó lenni.

Ahogy telnek a hónapok, az is megje-
lenhet előttünk, hogy szeretnénk majd 
együtt ünnepelni és emlékezni 1989. jú-
nius 19-ére, amely hazánknak, Magyaror-
szágnak ténylegesen a szabadság elnyeré-
sét jelentette, és evangélikus egyházunk 
számára is a változás kezdete volt. 

Sok tapasztalat, félelem, szenvedés és 
bánat van az emberek mögött. Emlék-
szem, hogy a járványveszély ideje alatt 
milyen jó volt kimozdulni a természetbe. 
Amikor a Somló-hegyen kirándultunk fe-
leségemmel, feltűnt, hogyan szállt fel a 
pára, a köd s került egyre közelebb hoz-
zánk a Balaton-felvidéki tanúhegyek so-

kasága, a Ság-hegy, a Kőszegi-hegység, 
vagy épp az ausztriai Schneeberg. A Du-
nántúl általunk látható területe, szűkebb 
hazánk csodálatos világa szinte térkép-
ként tűnt fel előttünk. Reménységünk, 
hogy amiként a pára felszállt, úgy tűnik 
majd el a félelmünk is.

A magunk mögött hagyott hónapok 
nehézségei közismertek. Mindenki felis-
merte helyzetét, sok-sok családdal együtt 
mi magunk is a számítógép előtt tanultunk 
vagy épp dolgoztunk. Megszokott életünk 
harmóniája felborult. Templomaink sok 
helyen kiürültek, s ahol voltak istentiszte-
letek, ott is csak páran jelentek meg.

Számomra nagyon emlékezetes marad 
a 2020. évi szentesti istentisztelet a pá-
pai evangélikus templomudvaron, ahol a 
sokaság ernyők alatt hallgatta karácsony 
ünnepének evangéliumát. Renoválás mi-
att jelenleg nem használhatjuk templo-
munkat, mégis ott volt az igény sokak-
ban, hogy együtt ünnepeljünk, és együtt 
hallgassák Isten igéjét, amely minden 
ünnep alapja. De mégis hiányzott a régi, 
templomi közösség, amelyhez tartozunk, 
ahol otthon érezzük magunkat, ahol hall-

gathatjuk az igehirdetést, és élhetünk az 
úrvacsorával. Helyette az éter hullámain 
hallhattunk sok-sok igehirdetést.

Vágyunk a személyes találkozásra! 
Mert az az igazi, amikor a templomaink 
falai között lehetünk együtt. Mindenkinek 
van elképzelése a jövőre nézve. És biztos, 
hogy nem ott folytatjuk, ahol abbahagy-
tuk. Érezzük ugyanakkor azt is, hogy 
ebben a megváltozott környezetben a sze-
mélyes találkozásra egyre nagyobb igényt 
tartanak híveink. Ezzel fogom magam is 
újrakezdeni – a személyes megszólítás-
sal!

A Somló-hegyről nemcsak a környező 
tanúhegyeket láttuk, hanem a csúcson 
található 16 méter magas keresztet. S itt 
hangzik fel Ágh István versének sora is: 
„Micsoda csönd a szőlőhegyen, hallom a 
napkeltét…” Kívánom, hogy az újranyi-
tást követően a sokáig tartó csend után mi 
is napfelkeltét lássunk, hogy temploma-
inkban hirdessük újra a húsvéti örömhírt. 
Bízom benne, hogy a most még csendben 
lévő, szunnyadó közösségeink újra élettel 
teli közösségek lesznek! 

Polgárdi Sándor

Társadalmunk a világjárvánnyal tanulta és tapasztalta meg azt, amit a modern hadviselésben, 
majd később az üzleti világban is VUCA-helyzetként írtak le. A mozaikszó összefoglalja, hogy a 
környezetünket változékonyság, bizonytalanság, komplexitás és kétértelműség jellemzi. Ebben a 
világban akarunk nemcsak túlélni, hanem személyes, közösségi és gyülekezeti életet is tervezni. 
Ott, ahol a ráció, rutin és klasszikus stratégiai tervezés csődöt mond, új módszerekre is szükség 
van. Ilyen a szcenáriótervezés, amely különböző kimenetekben, lehetőségekben gondolkodik. 
Az optimista és pesszimista forgatókönyveken túl sokféle létezhet. Ezek a szcenáriók leírhatók 
és a legvalószínűbbekre fel is tudunk készülni.
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Kreatív kapcsolattartás és közösségépítés (Péld 3,5 és 18)
Az elmúlt évben a Soproni Evangé-

likus Egyházmegyében is meglehe-
tősen megváltozott az élet. Templo-
maink kényszerű bezárása és ez az 
elhúzódó, hosszan tartó időtartam, 
valamint az óvatos újranyitás és 
ezen időszakok váltakozása, megle-
hetősen próbára tették lelkészeink 
és gyülekezeti tagjaink türelmét és 
kreativitását. Gyülekezeteinkben a 
kapcsolattartás lehetőségei erő-
sen korlátozódtak. A gyülekezeti 
tagok elérése, presbiteri gyűlések 
és tanácskozások lebonyolítása 
igényelt sok rugalmasságot, tele-
fonos megbeszéléseket, szabadtéri 
alkalmakat, és online találkozókat 

szerveztünk és bonyolítottunk le. 
Megannyi ötletet valósítottunk 

meg a megye gyülekezeteiben: 
online istentisztelet-közvetítés, 
szabadtéri istentiszteletek, tévés 
áhítatok, interjúk, kerítés-beszél-
getések, telefonos kapcsolattar-
tás, „riadólánc” a segítségért, 
online presbiteri vagy építkezési 
megbeszélés, gazdasági online 
egyeztetés, online temetésfelvétel, 
jegyesoktatás, konfirmációs órák, 
önkéntesek mozgósítása a posta-
ládás prédikációk kiosztásában, 
gondolatébresztő szombati facebook 
bejegyzés és vasárnapi online áhítat, 
kültéri istentiszteletek, megbeszé-

lések, lelkészi munkaközösségek 
online előadóval, meghívottal az 
ország más tájáról… Elmondhatjuk 
örömmel, hogy megnőtt a száma 
a felelősen gondolkodó, nyitott 
szemmel járó, segítségre szorulókat 
számontartó és felkaroló presbite-
reknek és önkénteseknek. Nagyobb 
szükségünk volt egymás vigasztalá-
sára, bátorítására. Megnövekedett 
a sok nehézségben, aggodalomban 
és félelemben a gondviselő Istenbe 
kapaszkodás vágya és igénye. Más 
részről azt is tapasztalnunk kel-
lett, hogy sokak túlérzékenysége 
elnehezítette a kommunikációt, és a 
bizonytalan helyzet okozta tehetet-

Nyitási gondolatok Vasból
A Szentgotthárdi Ev. Egyházközségben jó ideje online for-

mában „működünk” – írja a gyülekezet lelkésze. Látszólag 
jól: a különféle helyeken (YouTube, Messenger csoportok, 
Facebook ill.Városi Tv.) megosztott felvételeink nézettsége 
a templomba járók létszámánál nagyobb. (Visszajelzések 
alapján is úgy tapasztaltam, hogy sok olyan emberhez eljut-
nak az igehirdetések, akik amúgy nem állandó templomba 
járók.) Ezek örömre adnak okot, és egészen biztos, hogy a 
„nyitás” után is meg fogjuk osztani az eddigi módon az is-
tentiszteleteket. Ugyanakkor nagyon félek attól, hogy nem 
kényelmesedtek-e el az emberek?! (A nyári nyitási tapasz-
talataink alapján.) Visszajönnek, visszaszoknak-e a gyüleke-
zeti közösségbe?! Az online rendszernek – úgy gondolom 
– ez volt és marad a legnagyobb veszélye: a közösségi kap-
csolatok megromlása: antiszociálissá válunk!?!

Tudom, a hittanos gyerekeink nagyon várják a gyer-
mek-istentiszteleti alkalmakat (őket kevésbé kötötték le az 
online alkalmak), így rajtuk keresztül talán a szüleiket is is-
mét elérjük. Izgalmas, de ha Isten is úgy akarja, aktív – tevé-
keny és gyümölcsöző időszaknak nézünk elébe!

A Kissomlyó-Gérce Társult Evangélikus Egyházközség-
ben nagy reménységgel nézünk az újraindítás felé, bár egy 
kis félsz is van bennünk. A tél végi, kora tavaszi kinyitáskor 
nagyon elszomorítóak voltak a tapasztalatok. Igaz, akkor 
még talán mindenki jobban félt, nem mert eljönni a közös-
ségbe. Szeretnénk eljutni, visszajutni arra a szintre, ahol már 
voltunk: gyermek-istentiszteleti alkalmak, bibliaórák, ifjúsá-
gi órák rendszeres tartása. A nyárra előretekintve nagy lelke-
sedéssel készülünk a táborainkra, melyek reménység szerint 
ismét komoly lendületet tudnak adni a közösségi életnek. 

Urunk áldását kérjük minden nap, hiszen az ő segítsége 
nélkül mindez csak szép terv maradna. 

Kendeh-Kirchknopf László

Lassan 35 éve is van, hogy Szabó La-
jos – egykori zuglói lelkész – egy testvéri 
beszélgetésben azt mondta nekünk– 
„Ne menjen senki evangélikus lelkész-
nek, ha nincs gyakorlati érzéke!” Nos, 
a mögöttünk álló egy esztendő bizonyí-
totta, hogy ilyen készségre, bizony nagy 
szüksége van korunk papjainak. Home 
Churching? ...Hát az meg mi fán terem?

Tavaly március 19-én jelentkeztem be előszőr videóüzenet-
tel a virtuális térbe. A home office-olás mint fogalom ismert 
volt számomra, mert több mint 10 éve általában távoktatásban 
készítem fel a konfirmandusainkat, de otthonról szószékelni, 
gyülekezetet vezetni, az egészen új volt számomra. Az Egyház 
lényege a congregatio (gyülekezet) és a communio (közösség), 
ami a hitélet ünnepi és hétköznapi gyakorlatában válik megta-
pasztalhatóvá. Jelen helyzetünkben viszont a kihívást éppen ez 
jelenti: hogyan lehet közelséget, kiszámíthatóságot, megbízha-
tóságot közvetíteni a távolból?

Távolság és közelség...
Nyilvánvaló, hogy egészen más, ha a hívek 10-15 méterről 

látják a papot a szószéken, vagy másfél méteren belülről mu-
tatja a kamera az igehirdető arcizmait. Éppen ezért nem vagyok 
a feltétlen híve annak, ha professzionális felkészültség és hát-
térsegítők nélkül, „csak úgy  mobiltelefonba mondva” online 
istentiszteletet tartanak. Tapasztalataim szerint a legtöbb lel-
késznek még ismeretlen ez a terület. A rendszeres istentiszte-
leti közvetítések fontosságát nem szeretném kisebbíteni, hiszen 
nagyon fontos a megszokott liturgia, de ugyanilyen fontos(!) 
a gyülekezet jelenléte is. Egy online istentisztelet sosem fogja 
pótolni a közös éneklést és imádságot, a mellettünk ülő testvér 
biztató mosolyát és persze az ismerős „templomszagot” vagy 
a „templomos-csöndet”. S ha valamikor általánosan elterjedtté 

válna  – Isten ne adja(!) – az online úr-
vacsoraosztás/-vétel,  az már a közeli vég  
kezdete lenne...

„Láthatóan evangélikus“-ból érthető-
en evangélikus...

Már jóval az ismerős fenti szlogenünk 
megjelenése előtt hangoztattam, hogy 
nem kerülhetjük meg a tanítást. Amit evi-

denciának tartunk, azt is ismételni kell! Ahogyan az oltár előtt 
kimondott igennel nem ér 
véget a másik meghódítása/
megértése/, ugyanúgy éle-
tünk végéig „tanulnunk kell 
a Krisztust”. Ez a „tanulás“ 
ugyanis nemcsak intellektuá-
lis folyamat, hanem Krisztus 
elfogadása is úgy, hogy régi 
énünket feladva követjük Őt. 
Szépen és hosszan szólni a 
hit dolgait, azt általában tud-
ják az igehirdetők. Az igazi 
próbatétel az, amikor röviden és érthetően kell ugyanezt tenni. 
A közösségi média erős hatása alatt élő emberhez eljuttatni az 
evangéliumot, egyházunk legnagyobb energiát igénylő misszió-
ja lesz az elkövetkező években!

Útkeresésben – személyes tapasztalataim
Érdekes világnak lettünk részesei: interaktívvá vált az igehir-

detés! Nemcsak bátorító, de a lelkészt inspiráló, e-mailek érkez-
tek, amit minden igehirdető örömmel vesz. Számomra a „tűzke-
resztséget” az ádventi 5 percesek jelentették. Jóval több embert 
értem el így, mint „hagyományosan”, örömmel várták az újabb 
és újabb „videóáhítatokat” és sokak számára lelki táplálékot 
jelentett a karácsonyvárásban.

Digitális (kényszer) reformáció? (avagy) Egyházépítés távolból...

lenség megtépázta kapcsolatainkat. 
Reményünk, hogy a zárt templomos 
vasárnapokon imádságban még-
is összekapcsolódott a lelkünk! 
Szeretnénk megtapasztalni sokak 
elbeszéléséből, hogy előtérbe 
került a családi áhítatok, éneklések, 
bibliaolvasások lehetősége, s nem 
csak ebédfőzés közben, háttérként 
szólt a rádiós vagy tévés istentisz-
telet. Templomi istentiszteleteink 
ének- és úrvacsoratilalma mindany-
nyiunkat megvisel. Elgondolkodtató 
és újragondolandó, hogy merre 
vezeti Isten ezt a világot, benne 
az embereket… kétségtelen, hogy 
életünk prioritásai megváltoztak, 
eddigi megszokott rendünk felbo-

rult, alkalmazkodnunk kell a sok 
változáshoz, és elfogadni, hogy 
terveinket csak feltételes módban 
hirdethetjük! Példaértékű kezde-
ményezésekbe fogott Beledben és 
Vásárosfaluban szakember vezeté-
sével a gyülekezet. Lelkigondozási 
alkalmakat hirdettünk meg online 
módon 2X2 órában. Az előkészítés, 
a technika biztosítása rengeteg 
időt vett igénybe. Volt, aki a gyászát 
hozta, más az elakadását valamely 
nehéz kapcsolati helyzetben. A 
reflexiók nagyon pozitívak, folytatást 
is tervezünk természetesen. Ezen 
felbuzdulva, és mert éppen 2020 
tavaszán volt tisztségviselő-váltás, 
-választás és új tisztikariktatás Be-

ledben, az online csapatépítésbe is 
belefogtunk. Két alkalommal talál-
koztunk, fókuszcsoporttal, kezdtünk 
és egyúttal a januári templomnyi-
tást is előkészítette a második alka-
lom. Megható volt hallani-hallgatni, 
hogy mennyire fontos a templom,  
az Istennel való kapcsolattartás 
helyszíne. Az alkalmak folytatását 
tervezzük, ha lehet, személyes 
találkozásokkal. Isten segítségét 
kérjük ahhoz, hogy ebből a nehéz 
időszakból magunkkal vihessük 
azokat a kezdeményezéseket, ötle-
teket, lehetőségeket, melyek alkal-
masak a hitépítésre, gyülekezeteink 
fejlesztésére. Úgy legyen!      

Ihász Beatrix lelkész/esperes

Quo vadis (online)ecclesia? – Közösségszervező helyett kö-
zönségszervező lelkész? 

Ha a statisztikát nézzük akkor örömteli, hány emberhez juthat 
el a lelkész egy-egy jól sikerült istentiszteleti közvetítése. Ám a 
papot a gyülekezet azért választja meg, hogy elsősorban a „helyi 
híveket” gondozza, tanácsolja, magyarul: megtartsa őket a Szent-
lélek segedelmével az Egyházban. Ha ezt becsülettel elvégezte és 
maradt ideje és van karizmája is, akkor misszionáljon elsősorban 
kallódó evangélikusokat! Mivel nem mindegyik lelkész istenadta 
tehetség a médiamegjelenésben, ezért csak az online munkára he-
lyezni a hangsúlyt nem lenne bölcs döntés. 

Real vagy digital? Az egyház jövője analóg!
Ha a lelkészek ott vannak az Instagramon, a 

YouTube-on, attól még nem lesz digitális refor-
máció az egyházban. Az istentiszteletek, áhí-
tatok atmoszférája, a személyes lelkigondozás 
– jellegükből fakadóan – továbbra is „analóg“ 
marad. Lassan 20 éve, hogy hónapokon ke-
resztül arról prédikáltam: az élet szépségét a 
tartalmas találkozások adják. Ha ezek a találkozások most csak 
virtuálisan jöhetnek létre, az nagyszerű, mert békességet és re-
ménységet táplálnak, félelmeket oszlatnak, de ezek csak pótlé-
kok, hogy „túléljük” ezt a mostani nehéz időszakot! Nemcsak 
hiszem, tudom is: Istennel együtt sikerülni fog!              frankom
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Hogyan tovább? Hogyan újra?
A gyülekezeti élet alkalmainak újra felvett fonala

Ilyen megoldás azonban nem várható 
emberektől. Az ilyen megoldások min-
dig az életet oltalmazó, a jövőt sosem 
a múlt kárára, hanem inkább a múlt el-
lenében is védelmező irgalmas Istentől 
erednek. Azt azonban, hogy Nála mit 
jelent a gyors, nem a mi életünk mér-
tékéhez szabja. Az egyetlen pillanattól 
az emberöltők sokaságán át a teremtés 
napjainak idejéig minden lehet.

Sok olyan helyzetben volt már, és 
bizonyára lesz is még az emberiség, 
és nem szabad feledni, vele együtt az 
egész teremtett világ, ami az egyes 
embernek életét megrendítő traumák 
sorozata, és amiért hajlik arra, hogy 
mindjárt a világ végét vizionálja. Az 
azonban mindeddig, bármennyire is 
hittek benne, nem jött el. Ez az első 
hangsúly, amit most is magunk elé 
kell helyeznünk. Emlékezzünk Luther 
almafaültetéséről szóló szavára, mert 
időt állóan jó példa.

Azt is megfogalmazza Tolkien hőse, 
hogy vannak sebek, melyek sosem 
gyógyulnak be igazán. Ki tudja, talán 
a most élő generációknak ilyen lesz ez 
a világjárvány is. Mindig úgy fogjuk 
érezni, hogy megsebzettek vagyunk, 
akiknek „gonosz idők” adattak, akik-
nek értelmetlen és hatalmas vesztesé-
geket kellett elszenvedniük. Ahol az 
emberi segítséget az egyik az ördög 
munkájának, a másik Isten ujjának 
látja. Ahol az élet korántsem hibátlan 
eddigi menetét hirtelen idealizált és 
vágyott normális életnek látjuk, holott 
bő egy éve még telis-tele voltunk 
minden békénk és örömeink mellett is 
sokféle elégedetlenséggel, világmeg-
váltó és egyben pusztító gondolattal 
és indulattal, sok olyan nyilvánvalóan 
rosszal, amiért sokan a világjárvány 
előtt az életet se normálisnak, se 
megfelelőnek, se elégségesnek nem 
tartották. Hangsúlyt kell helyeznünk 
arra a kérdésre is, vajon normális-e az 
az élet, ahová visszavágyunk? Amikor 
Tolkien kistermetű, de az emberek 
nagyjait messze meghaladó lelkierejű 
és a jó iránt messze hűségesebb hősét 
a mesevilág távozó népeinek nagyjai 

elhívják magukkal az örök vigasztalás 
és béke helyére, hogy sebei fájdalma 
és a gonosz emléke ne kísértse többé, 
nem mond nemet. Akkor sem, ha min-
den és mindenki, amit és akit ismer és 
szeret, itt vannak. Egyrészt megszakad 
a szíve értük, miattuk, másrészt tudja, 
hogy nem egyedül neki adatott nagy 
küldetés. A folytatás az itt maradtakra 
vár. A kalandok, ha másfélék is lesz-
nek, mint az övéi, szerves folytatásai 
annak, amiért ő, és azok, akik odavesz-
tek az észt és képességet meghaladó 
kihívások között, végig küzdöttek. 
Éppen azért küzdöttek, hogy legyen 
folytatás. Milyen elkeserítő lett volna, 
ha szeretett barátja nem veszi feleségül 
a lányt, akit szeret? Hiszen azért tettek 
mindent, hogy a béke és a szeretet to-
vább munkálkodhasson. Hangsúlyt kell 
fektetnünk a régi dolgok folytatására, 
hiszen az azok elvesztése feletti bánat, 
az azok megvédésére érzett elhívás, a 
hibák és tökéletlenségek ellenére is az 
életet jelentik a halállal és pusztulással 
szemben. Amikor azonban hazatérnek 
az itt maradtak, többé semmi sem 
ugyanaz, mint volt. Drága ára lett 
annak, ami korábban csak úgy volt. 
Amiről a legtöbben sosem gondolkod-
tak egyetlen percet sem, csak keresték, 
mi az, ami ebből nekik dukál. Akik ed-
dig ha kacagtak és viháncoltak, az élet 
örömét megragadva a boldogság perce-
iben alámerültek, és feledtek mindent 
és mindenkit – többé nem így örülnek 
már. Sőt, fáj nekik, amikor azt látják 
maguk körül, hogy azok, akik nem 
látták e heroikus küzdelmet, sem annak 
jelei és híre nem értek el hozzájuk, 
bizony mit sem változtak. El sem hi-
szik, amit mesél a hazatért. Továbbra is 
tanulatlan régi önmaguk csupán. Nem 
okultak abból, ami történt, mivel nekik 
az egész csupán mese, vagy legfeljebb 
egy jól megírt, nagy összefüggésekbe 
elmerített hatásvadász rege. Ám a ha-
zatértek még így is szeretik őket. Nem 
omlanak össze, nem követelik hőseik 
és áldozatuk tiszteletét, nem vonulnak 
ki az értetlenek közül, nem. De ők 
már másképp élik meg az új reggelt, 

a nap ragyogását, a madár dalát, az 
étel ízét, a távolról érkezettek életéből 
kapott ízelítőt, az emlékezés csendjét, 
amiben már nem a régmúlt ismeretlen 
nagyjaira, hanem saját szeretteikre is 
gondolnak szüntelen. Hangsúlyt kell 
tennünk arra, hogy veszteségünk a 
világot talán formálja, de az embert 
sajnos nagyon csekély mértékben. Ne-
künk van meg az a lehetőségünk, hogy 
másként éljünk ezután. Itt maradtunk, 
hazatértünk, másképp látunk, hallunk 
és érzünk. Ennek kell átjárnia és meg-
újítania mindazt az alkalmat, mindazt 
a formát, amit hamarosan, reménység 
szerint, módunk lesz főnixhamvából 
életre hívni. Talán lesz arra is lehető-
ség, hogy átgondoljuk, mi az, ami már 
eddig sem úgy ment, ahogy kellett 
volna. Talán itt az alkalom, hogy mást 
kezdjünk helyette, de az is kiderülhet, 
ha megváltozott szívvel folytatjuk, újra 
betöltheti küldetését. Hiszen a formák 
nem érinthetetlenek. A struktúrák sem 
azok. Az sem feltétlenül igaz, hogy a 
régiekhez visszatérés előre visz, mint 
ahogy a fordítottja is sokszor mege-
sett már velünk. De az biztos, hogy 
ha ezután a nagy csapás és próba után 
ugyanazt ugyanazzal a szívvel tesz-
szük, nem jutunk máshová, mint ahol 
eddig is vesztegeltünk. Hangsúlyt kell 
tennünk arra, hogy a megújult szívben 
lakik a megújító Krisztus, ahogyan Pál 
tanúsítja. 

Vezessen minket tovább az istentisz-
teletek, bibliaórák és más csoportos al-
kalmak, közös hétvégék, kirándulások, 
gyülekezeti napok, virtuális terekből 
sem eltűnő, de a való világ tereibe 
visszatérő találkozások felé az út! Nem 
feledve, kik mentek el, nem hálátlanul 
azokért, akik itt maradtak, nem harag-
gal, számonkéréssel, hanem megbocsá-
tásban és szeretetben megújult szívvel, 
az Élő Krisztusban megélt hittel olyan 
lelkileg is valódi élet felé, melynek 
halál fullánkja már nincs hatalommal 
felettünk.Az Úr áldjon és tartson meg 
mindannyiunkat!

Erős vár a mi Istenünk!
Lampért Gábor

Zsákos Frodó, Tolkien méltán híres, talán „halhatatlan” mesealakja, apró, de kipróbált hőse, miután visszatért régi életébe a képzele-
tet felülmúló kalandok és életveszély után, azt kérdezi magától: hogyan lehet felvenni a régi élet fonalát?
Ma is nagyon sokan ezt kérdezik azoktól, akik választott hivatásuk miatt nem csak magukért, hanem közösségek életéért tartoznak fele-
lősséggel. Könnyebb őket kérdezni, mint önmagunkat. Könnyebb tőlük várni valami minden nehézséget egy csapásra feloldó képletet, 
a társadalmi cselekvések oly vegyületét, amely mint erős lúg, egyetlen gyors reakcióban semlegesíti a vírus életünkbe maró savát. 

A címben szereplő két szó az elmúlt, bő egy évben alapvetően határozta 
meg a hétköznapi életünk minden színterét. Akkor, amikor a koronaví-
rus-járvány első ízben megjelent, figyeltünk. Figyeltünk és vártunk arra, 
hogy vajon minket miként és hogyan érint. Egyáltalán érint-e bennünket, 
és ha igen, akkor miben. Mára van tapasztalatunk mindezzel kapcsolat-
ban. Megéltük az első hullám alatti zárást, amikor az életünk egyik nap-
ról a másikra beszűkülni látszott, még ha akkor nem is így gondoltunk 
rá. Otthonainkban éltük meg az istentiszteleteket is, olvasott formában, 
online formában, szűk családi körben. Majd az elmúlt egy évben újra 
és újra megéltük ezeknek a váltakozását, és közben figyeltük a napi hír-
adásokat, hogy vajon mikor fog változni az aktuális helyzetünk, és ha 
változik, akkor melyik irányba. 
És közben pedig szépen lassan megszülethetett bennünk a kérdés, hogy 
vajon mikor jön el az óra és a perc, amikor már nem azt kell figyel-
nünk, hogy mi meddig van nyitva, egészen konkrétan a templomaink 
ajtaja, hanem egész egyszerűen nyitva van. Hogyan fogjuk valójában 
ezt megélni? Hogyan tudunk újraindulni? Milyen perspektíváink van-
nak arra nézve, hogy gyülekezeti életünk beinduljon, újrainduljon, vagy 
hogy egyáltalán hogyan folytatódjon. Egy megszokottabb módon; vagy 
lehet, hogy a megszokott az már nem is a régi, hagyományos, személyes 
találkozásokon alapuló élet, hanem a korlátozott, a világhálón alapuló 
kapcsolatfenntartás?
Sok álmunk és tervünk talán feledésbe merül, hiszen merőben más élet-
helyzetbe csöppenünk. Vagy mégsem: talán tudjuk onnan folytatni, ahol 
abbahagytuk? Milyen problémákkal kellett 2020 elején szembenéz-
nünk? Milyen megoldásra váró helyzetek alakultak ki az alatt a bő egy év 
alatt, amely időszakra a járvány rányomta a bélyegét? Ahogy ismerjük 
és látjuk közösségeink fejlődését és útját, látjuk, mit adott és mit vett el 
ez az időszak. Egyre intenzívebbé válhattak egymást segítő és támogató 
beszélgetéseink, azonban éppen a közösségi, személyes találkozások hi-
ánya miatt sok esetben nehézségbe ütköztünk.
Online térben, a telefonos beszélgetésekben is zajlott a gyülekezeti élet. 
Nem veszítettük el egymást, én legalábbis úgy gondolom, maradtunk és 
maradunk egymás számára. Nincs is jogunk megkérdőjelezni azt, hogy 
a Szentlélek ott van egy online alkalomban, egy telefonbeszélgetésben 
vagy egy írott üzenetváltásban. Tehát talán nincs is értelme újraindítás-
ról, vagy beindításról beszélni. Beszéljünk inkább folytatásról. Csak az 
Úristen a tudója annak, hogy ha most tele lesznek a templomaink, töb-
ben vesznek részt alkalmainkon, vagy éppen kevesebben. Hogy vissza 
tudunk és akarunk rázódni a gyülekezeti életbe, vagy éppen csalódottan, 
érzelmileg és fizikálisan kimerülve inkább választjuk a távolmaradást. 
Esetleg lesznek-e olyan testvéreink, akik a megelőző időkben távolabb 
voltak az aktív gyülekezeti élettől, most azonban újult erőre kapnak, és 
többet találkozhatunk velük? Egyáltalán, lesz-e türelmünk kivárni, hogy 
a dolgok visszatérjenek az évtizedek alatt megszokott élethez? Minden-
esetre nagy lelkesedéssel várjuk a találkozásokat. A „régi” testvéreink 
visszatérésére, az „új” testvéreink megjelenésére szeretettel gondolunk.
Az Úristen áldását kívánom közösségeink életére, és úgy gondolom, a 
Vele való kapcsolat az, ami megtartott bennünket ez idáig, és imádságos 
szeretettel kérem, tartson meg bennünket ezután is! Hiszen számunkra az 
Ő kegyelme és a Vele való élet a legfőbb perspektíva.

Pfeifer – Dömök Krisztina

Nyit – és Zár
A teljesség igénye nélkül egy körképben 
szeretnénk bemutatni, hogy miként készülnek 
erre az egyházmegye gyülekezetei. Kezdjük 
talán azzal a szomorú ténnyel, hogy a járvány a 
gyülekezetek tagjai közül is szedett áldozatokat. 
A karantén miatt elmaradtak a nagy vigasztalást 
jelentő temetés utáni megemlékezések. Ezért 
először ezeket szeretnék pótolni több helyen pl. 
Téten és Lébényben. 
A bezi-enesei, mérges-bodonhelyi, rábaszent-
mihályi gyülekezetben az évek óta bevált és 
akár 200 embert  megmozgató mérgesi össz-
gyülekezeti napot kívánják elsőként megtartani.
Lébényben szintén az elmaradt ökumenikus ke-
resztény családi napot kívánják bepótolni, amely 
először lesz az evangélikusoknál. Még a korábbi 
lelkész idején alakult egy ifjúsági énekkar, amit 
szeretnének továbbfejleszteni. További terv az 
After-Konfi, tehát a konfirmált fiatalok alkalmá-
nak újraindítása. Teljesen új dolog az önkéntes 
szolgálatra jelentkezett középiskolás fiatalok 
megjelenése, akik a lelkésznőnek az ifjúság 
összefogásában fognak segíteni. 
Győrben – tekintettel a nagyvárosi helyzetre és 
az emberek elővigyázatosságára – óvatos nyitást 
terveznek az iskolával karöltve. 
Győrújbaráton és Győrszemerén pályázati fázis-
ban vannak, mivel a korábbi évekhez hasonlóan 
a Magyar Falu Program keretéből kívánnak 
támogatást nyerni, hogy a nyitás lendületes 
legyen.  Az elmaradt gyülekezeti kirándulást is 
be kívánják pótolni. 
Mórichidán tavaly több alkalmat is tartottak, pl. 
a Győri Nemzeti Színház művészeinek vendég-
szereplésével.  Idén a Magyar Falu Program 
keretében folytatni kívánják a Lélekdobbanás 
estéket, ahol ismert emberek vallanak hitük-
ről, életükről. Reménység szerint már élőben a 
helyszínen.
Téten az ifjúság számára vonzó alkalommal 
szeretnének nyitni, illetve a templomlátogatókat 
egy a tavalyihoz hasonló vonzó rendezvénnyel 
megszólítani. 
Győr-Ménfőcsanakon amint lehet, újra gyüleke-
zeti napot és hittanos napközis tábort kívánnak 
tartani. 
Győrújfalun a missziói gyülekezetben a tavaly 
először megtartott Fénysugarak Napközis tá-
bort tervezik megrendezni.            Koháry Ferenc 

Gyülekezeti tervek  
a koronavírus-járvány 
utáni nyitás idejére
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Az idõ, a Jóisten és mi…Gonosz idõk és megváltásunk ideje
„Az idő az, amit az óráról leolvasunk.” 

Einstein elsőre tréfásnak tűnő kijelenté-
se rámutat arra, hogy az idő – legalábbis 
egyenletes egységekből felépülő, lineáris 
formájában – emberi kreálmány, valós 
alapoktól eltávolodott konszenzus, végső 
soron pedig illúzió. A lineáris időfelfo-
gás, amely a soha vissza nem térő múlt-
ból a még soha meg nem történt jövő felé 
vezet, zsidó-keresztény kultúránk termé-
ke. A természetben ezzel szemben, nem 
beszélve megannyi idegen kultúráról, 
inkább ciklikusan mérik, tapasztalják az 
időt. Apály és dagály, évszakok, élettar-
tamok, populációnövekedések és zsu-
gorodások vissza-visszatérése adja meg 
ezeknek a világoknak a periodikusságát.

De nemcsak kultúránkon kívül, hanem 
annak keretei közt is megkérdőjelezik 
az idő egyetemességét. Augustinus val-
lomásainak 11. könyvében arról beszél, 
hogy az idő, bár triviális alapfogalomnak 
tűnik, nagyon nehezen definiálható, hi-
szen a múlt már nincs, a jövő még nincs, 
a jelen pedig éppen attól jelen, hogy mire 
ráfókuszálnánk, már nemlétbe is illant a 
szemünk elől. A Biblia különböző szöve-
geiben szintén arról olvashatunk, hogy az 
idő nem mindenható: Isten az idő fölött 
áll, ő a teremtője az időnek, és egykor, 
az örökkévalóság beköszöntével ő fogja 
visszavonni annak érvényét. A spiri-

tualitás útján előrehaladott lelki atyák és 
anyák arra tanítják növendékeiket, hogy 
igyekezzenek jelen lenni a pillanatban, 
megélni annak teljességét, kikapcsolva 
ezzel az idő illuzórikus előrehaladását.

„Az idő illúzió, abból viszont a legko-
nokabb” – hangzik Einstein másik híres, 
idővel kapcsolatos mondása. Annak elle-
nére, hogy a közelmúlt fizikai kutatásai 
az idő relatív sebességét bizonyítani lát-
szanak, az idő mégis olyan konszenzus, 
ami egybetartja emberi civilizációnkat. 
Segítségével összeegyeztethetünk élet- 
utakat, kooperáció jöhet létre emberek 
között, hatalmas projektek valósulhatnak 
meg. Konszonáns zeneművek csen-
dülhetnek fel, teli vasúti vagonok indul-
hatnak útjukra, számonkérhetővé válik 
az ember mindenféle határidők kapcsán, 
épülhetnek Bábel tornyai.

Ahogy elgondolkoztam azon, én mi-
lyen viszonyban is vagyok az idővel, 
rájöttem, hogy – legyen bár relatív és 
illuzórikus – életem legnagyobb démona 
és reménysége is az időhöz kötődik. Dé-
mona, mert késős ember vagyok, s a ké-
séseim miatt lélekben sokat kínzom ma-
gam. Késtem én már el mindenhonnan: 
püspöki audienciáról, repülőről, randiról 
és saját, doktoriskolás előadásomról is. 
Mióta családom lett, sokkal összeszedet-
tebbé váltam, most viszont a leginkább a 

késés lehetőségének felmerülésekor tud 
felmenni bennem a pumpa. Talán a leg-
többet azon idegeskedem, hogy ne késsek 
el. Hogy készüljek, készüljünk el időben. 
Hogy ne csaljon meg az idő, s röpítsen 
készületlen a következő megmérettetés 
kapujába. Nem egyszer voltak már rém- 
álmaim arról, hogy szedett-vedett ruhá-
ban, jegyzetek nélkül kell istentiszteletet 
tartanom valami ismeretlen rítus szerint.

Másfelől azonban az idővel kapcsola-
tos a legfőbb reménységem is: a változás. 
Rengetegen súlyosbítják azzal szen-
vedéseiket, hogy az éppen megélt rossz 
állapotot kimerevítik a fejükben és vál-
tozatlannak gondolják. Pedig a változat-
lanság szintén olyasvalami ebben a földi 
világban, ami illúzió. A valóság az, hogy 
minden változik, ráadásul oly módon – és 
ebben most mégis segítségül hívom zsi-
dó-keresztény időfelfogásunkat –, amit 
senki emberfia nem tudhat előre. Megle-
petés. És ez nagyon jó! Ahogy a másod-
percmutató kattanva előrelép egyet az óra 
körívén, ahogy a felhők tovabodorodnak 
az égen, ahogy a szél a füveket borzol-
ja, ahogy új napra virradunk, tudhatjuk, 
hogy minden pillanat valami újnak a kez-
dete. És ebben benne van az enyhülés, a 
tisztulás, a szemléletváltás és az újra élet-
re kelés gyönyörű lehetősége is.

Bence Áron

Az idõ
Vendégként a távoli Bé-

késcsabáról vállaltam a 
megtisztelő felkérést, hogy 
írjak Isten dolgairól az idő-
ben. Úgy gondoltam, hogy személyes hit-
vallásként a magam életéből tájékozódom. 

Nemrég egy önéletrajzfélét kellett 
írnom. Pál apostolnál figyeltem fel arra, 
amit önmagáról írt: „Isten kegyelméből 
vagyok, ami vagyok.” (1Kor 15,10) Azt 
hiszem, hogy nem visszaélés az igével, és 
nem is plagizálás, ha magamra is vonat-
koztatom. Kezdhetem mindjárt az életem 
elejével. Egyéves koromban a szüleim és 
az orvos is elkönyvelték a halálomat. Na-
gyobb megrendülést ez nem is okozhatott. 
Hetediknek születtem, és a közvetlenül 
előttem született három testvérem is meg-
halt csecsemő korában. Anyám már elő-
készítette a kis ingecskét, amelyben majd 

eltemetnek. Aztán mégis életben 
maradtam, sőt már a 93. évemet is 
megéltem. Azt csak 24 évesen tud-
tam meg, hogyan maradtam életben. 
Ezt Isten végezte el így. Ötödéves 
teológus voltam, a fülemmel volt 
bajom, a Bethesda utcai kórházba 

kerültem. Ott töltöttem a karácsonyi ünne-
peket, s a főorvos mondta el, hogy kisko-
romban súlyos középfülgyulladásom volt. 
Magas lázzal járt, az orvosok sem tudtak 
mit kezdeni. Csak Isten tudott. Begeny-
nyesedett a beteg rész, a genny átrágta a 
dobhártyát, a genny kifolyt, a seb begyó-
gyult. Életben maradtam. Az első hat évem 
sivár pusztaság volt lelkileg-szellemileg. 
Apám és az elsőnek született három test-
vérem már dolgoztak, anyámra egy kis 
paraszti gazdaság milliónyi munkája várt. 
Akkoriban mi ott csak tótul (szlovákul) 
beszéltünk. A szókincsünk is csak a házi 
dolgokra terjedt ki. Hagyományaink, kul-
túránk pedig a kétszáz éve a Felvidékről 

ide telepített evangélikus tót jobbágyok 
kultúráján alapult. Hatéves koromban az 
elemi iskola várt rám. Volt a közelben egy 
tanyai iskola. Isten ekkor az apámat hasz-
nálta fel arra, hogy ne oda kerüljek. Azt 
mondta: „A fiamat nem fogja ez a része-
ges tanító tanítani! Járjon a városiba.” Az 
mintegy három kilométernyire volt. Volt, 
aki sajnálkozott: messze van, kicsi még ő 
ahhoz. Apám válasza: „Majd megszokja.” 
Így azután odajártam, kibírtam. Ott tanul-
tam meg a magyar nyelvet, a magasabb 
kultúrát és a bibliai történeteket. Jó tanu-
ló lehettem, az utolsó elemi osztály idején 
már többen mondták, hogy gimnáziumba 
kellene adni ezt a fiút. Apám hallani sem 
akart róla. A három idősebb gyerek sem 
tanult tovább, a kicsinek sem kell. Azt jó-
val később hallottam, hogy apámnak volt 
valami félelme is, azt mondta: „Nem ne-
velek urat a fiamból, aztán majd rám sem 
néz.” Ilyesmi azért előfordult errefelé. Itt 
helybeli származású értelmiségi nemigen 

volt, s ha akadt is, az ő társaságuk nyilván 
nem a paraszti körből alakult elsősorban. 
Isten azonban más utat szánt. A gimnázi-
umi beiratkozás idején eljött hozzánk egy 
lényegében „nem közülünk való”, ráadásul 
diploma nélkül való orvos, aki persze hi-
vatalosan nem gyakorolhatta az orvoslást. 
Két ív papír volt nála, az egyiken szöveg, a 
másik üres. Egyszerűen bejelentette, hogy 
másnap eljön értem, a szöveget másoljam 
le az üres lapra. Mindez apám előtt történt. 
Hogy ő mit tudott, mit nem, arról nem szólt 
semmit. Lajos bácsi másnap eljött, elvitt a 
gimnáziumba, és beíratott. És elrendezett 
minden szükségeset. A gimnáziumban már 
egy tágabb körű világ tárult fel. Szerettem 
olvasni is. Az egyik tudományos könyv-
ben olvastam az evolúcióról. Felrobbant 

egy tüzes golyó, és abból fejlődött ki a vi-
lágmindenség. Ezt nem tudtam elfogadni, 
azt mondtam magamnak, hogy a bibliai 
történet ezt jobban tanítja. 1948-ban érett-
ségiztem. Az már egy zavarosabb világ 
volt. Hogyan, merre tovább? A lényeg, 
hogy Isten egyengette utamat. Egy lelkész, 
egy tanár, egy pesti NÉKOSZ-kollégiumi 
nyílt nap és két diáktársam… Az egyik a 
teológiára szeretett volna menni, a másik 
akkor végezte az első évet Sopronban. Így 
azután hármasban elindultunk a szarvasi 
vasútállomásról, és beiratkoztunk az Sop-
ronban székelő Hittudományi Fakultásra. 
Mivel mindhárman alföldi, kétnyelvű gyü-
lekezetből származtunk, elkezdtük a szlo-
vák liturgia tanulását magunkban – azt az 
egyetemen nem tanították, de megnyertük 

segítségül dr. Podmaniczky Pál professzo-
runkat, aki tudott szlovákul. Jó is volt ez, 
mert mindig ilyen kétnyelvű gyülekezet-
ben végeztük a lelkészi szolgálatot. Isten 
élő Isten, az élet szuverén Ura, „akinek éle-
te van önmagában”. (Jn 5,26) Ő teremtet-
te életünket és a helyét, a kozmoszt. Isten 
nem kézműves, nem halott gépezettel dol-
gozik. Minden élet magból származik. Az 
már kevésbé ismeretes, hogy a mag is egy 
külön világ. Abban van a csíra, amelyben 
kódolva van Isten minden információja, 
hogy mivé kell lennie megfelelő körülmé-
nyek között a benne lakó életnek. Kozmo-
szunknak van kezdete és lesz vége is. Isten 
mindent újjáteremt majd, ahol Isten szere-
tete teljessé válik. 

Kovács Pál, ny. lelkész, Békéscsaba

Mit tudunk az időről? Vajmi keveset, szinte semmit. Azt na-
ponta érezzük, hogy gyorsan eltelik, azt pedig a régiek is tudták, 
hogy véges és relatív, de hogy valójában mi is az idő, az majd-
nem olyan nagy titok számunkra, mint az Isten maga. Amit még 
nem tudunk az időről – nos, ez a lényegesen nagyobb rész. Ezért 
– mint Szűz Mária is tette – a titkot a szívünkben illik forgatni, 
hogy ne csak közelebb kerüljünk az Élet megértéséhez, de Istent 
is jobban megérezve erőt nyerjünk az idő misztériumából.

Isten másképpen méri az időt
Mi órával, ő pedig hűséges életekkel. Az Ő távlatai számunk-

ra szédítőek, s nemcsak azért, mert ezer esztendő az nekünk har-
minc-negyven generáció... Isten-fogalmunk életünk folyamán 
egyre tágul és mélyül, de soha nem válhat teljessé, hiszen létünk 
születés és halál közé ékelt néhány évtized, s annak is nagyobb 
része hiábavalóság (Zsolt 90,10). Megérteni csakis akkor tudjuk 
majd, ha már nem lesz idő, csak Isten maga – az Ő szeretetének 
teljessége – s reménységünk szerint mi pedig Őbenne leszünk.

Mi többnyire azzal küszködünk naponta, hogy az időnk elfo-
lyik, s nem értük el a kitűzött aznapi célt. De mi az igazi célunk? 
Sokak számára az az életcél, hogy egységnyi idő alatt minél 
több történésben részt vegyenek, hogy ne maradjanak le semmi 
fontosról. De lehet annál fontosabb, mint a saját életünk... az 
Istenre találásunk? (Régen ezt üdvösségnek mondták.) 

Aki Istenben van, s Isten is őbenne, annak megváltozik a 
viszonya nemcsak embertársaival, de az idővel is. Ami eddig 
legyőzhetetlen ellenség volt, az Istennel együtt segítő baráttá 
válik. Az idő nemcsak lehetőség arra, hogy tartalmat nyerjen az 
életünk, de arra is kiváló eszköz, hogy az idő múlásában meg-
mutatkozzék az Isten gondviselése, áldása.

Az időben való részesedés a legnagyobb adomány
Először is azért, mert Fölülről kapjuk. Isten azért is adja, hogy 

észrevegyük végességünket, s ezáltal cselekedeteinknek, szava-
inknak iszonyatos súlya és jelentősége legyen életünkben. Má-
sodszor az ajándékot illik kibontani, vagyis meg kell osztanunk 
másokkal – azaz időnket, amit kegyelemből kapunk, tovább kell 
adnunk! Isten csodája, hogy ami Tőle jön, az nem fogyatkozik, 
hanem szaporodik, amikor részesítünk benne másokat. Har-
madszor, az idő bármennyire is úgy tűnik, hogy a mienk, s mi 
rendelkezünk vele, mégsem a mienk, mégsem az enyém, hanem 
Istené. S ha Ő visszaveszi, akkor nincs tovább, és nincs újra... 

Létezésünk egyszeri és megismételhetetlen az idő számunkra 
mérhető vonalán. Bánjunk hát vele úgy, hogy általa békességet 
nyerjen a szívünk!

„Az idők gonoszak”
Int minket Pál apostol (Ef 5,15) – sajnos a megromlott ter-

mészetű ember is. Az idő gonosz, mert nem hagyja megállí-
tani magát, gyorsan ’elrepül’, amikor lassabban is tehetné, s 
ólomlábakon jár, amikor gyorsítani szeretnénk... Ezt a nehéz 
viszonyt tudva-tudatlanul olykor súlyosbítjuk még avval is, 
hogy ’meg-meglopjuk/megrövidítjük’ egymást az idővel, mert 
elvárjuk a másiktól, hogy hallgasson meg minket… pedig amit 
mondunk, az nem is annyira fontos. Amikor pedig adnunk kel-
lene időnkből másoknak, reflexszerűen védekezünk: „Jaj, most 
nincs időm!”. S ha jól belegondolunk abba, mennyi időt töltünk 
nem építő, hiábavaló információk „begyűjtésére”– elszörnyül-
ködhetünk. 

Német biogazdálkodó mesélte, hogy a lovai átállították az 
életritmusát. Napi nyolc órát szeretett volna velük dolgozni, de 
hamar belátta, hogy derék jószágai legfeljebb csak hat órán át 
tudnak rendesen teljesíteni. Ha többet vár el tőlük, lovai ide-
gesebbek lesznek, ettől persze ő is... és így a sérülés, a baleset 
veszélye is nagyobb... Persze hat órát ledolgozni mindenkinek 
vidámítóbb, mint nyolcat, de ha megnézzük, hogy mire megy el 
az a plusz két óránk, kiderül: többnyire szükségtelen dolgokra! 

Ki az, aki mégis bölcsen él a neki rendelt idővel?
Akinek szeméből a nyomasztó terminusok miatt nem ideges 

pillantások vetülnek ránk, mert nem vetette alá magát folyama-
tosan az idő modern-ember-fabrikálta kényszerének, hiszen tud-
ja, az idő véges, ezért csak végtelenített álmok megvalósítására 
érdemes időt, energiát áldozni.

Aki józanul belátja, hogy az időt mindannyian arra kaptuk, 
hogy másokkal megosszuk, annak ideje gyarapodik, de aki önző 
módon csak magának akar minden időt – bármennyit is rabol 
össze magának –, mégis mindig kevés lesz neki. A bölcs fel-
használja az időt arra, amire adatott: azaz szeret, s igyekszik 
mindeközben megismerni az Istent. Az esztelen együgyűsé-
gében üldözi az időt, igyekszik mindenütt ott lenni, mindent 
megnézni, minden történésben benne lenni, de legvégül mégis 
megcsalva érzi magát: az idő kihasználta őt... 

A hitben járó ember tudja: az ÚRIsten az időt azért adta, hogy 
ne csak céltalanul múljék, de teljen is, azaz: közelebb vigyen az 
teljességhez: az Élethez és végül Önmagához... Frankó Mátyás
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Filadelfia Evangélikus Egyházközség 

Mikor lelkészként különböző helyzetekben találkoztam emberekkel, min-
dig eszembe jutott középiskolai tanárom intése, aki munkaszervezést tanított 
nekünk. Ha vezetőként kikerülünk egy új területre, nehogy a „nagy” tudá-
sunkat kezdjük villogtatni, hanem kérdezzük meg azokat, akik abban a mun-
kafolyamatban dolgoznak, mit tapasztalnak, és ha van mit hozzátennünk az 
ismeretanyagunkból, akkor azt tegyük meg. A gyülekezetünk területén pró-
báltam így járni, szerettem volna megérteni, milyen múltjuk, Isten-képük van 

a velem kapcsolatba kerülő embereknek. Minden alkalmat próbáltam kihasználni, ha bármilyen kazuális szolgálattal kapcso-
latban kerestek, jeleztem, hogy el fogok menni még aznap, vagy másnap a családhoz. Volt, aki húzódozott, mások örömmel 
fogadtak, de legtöbb esetben jó beszélgetések kerekedtek a látogatásból. A Szentírás természetesen mindig nálam volt, de 
csak megfelelő időben nyitottam ki. Régi önmagam volt előttem, aki elszaladtam volna, ha valaki erőszakosan közelít hoz-
zám. Óriási örömök és kudarcok jellemezték ezeket a találkozásokat. Abból indultam ki, hogy miért érdekelné a beszélgető 
partneremet az, ami engem sem érdekelt 10 évvel azelőtt, miért nyitná ki a szívét az előtt, amit mondani akarok. Így, ha tény-
leg nem érdekelte, akkor egy normális találkozáson voltunk túl, azonban ha érdeklődést mutatott valaki, az már az Úr csodája 
volt. Sok esetben tapasztaltam, hogy több éves rendszeres beszélgetésre volt szükség ahhoz, hogy megmozduljon, és a kö-
zösség felé vegye az irányt, és rengeteg megtapasztalásra volt szüksége ahhoz, hogy az Úr üzenete átsüssön a rideg életeken.

Jó volt találkozni a gyülekezet területén azokkal a régi hívő emberekkel, akik még az ébredési időben jutottak hitre. Abban 
az időben, amikor Isten sok ember szívét megragadta, talán azért, hogy az egyház felkészülten várja azt az időt, amikor az 
evangélizáció nem csak külső tiltásban volt, de még az egyház vezetése sem nézte jó szemmel azt. Bánszky Józsi bácsi és 
néhányan a korosztályából még emlékeztek Körmendi-tanyán arra a korra, sőt életüket meghatározó események történtek 
akkor. Tanyasi gazdálkodóként élte az életét, házának egyik szobáját istentiszteleti teremnek rendezte be, ahol szólhatott az 
ige a tanyavilág lakóinak. Nagy lelkesedéssel mesélte az 50-es évek elején titokban megtartott csendesnapok szervezését, 
lebonyolítását. Mesélt az életfordulatokról, emberek életújulásáról, szolgálatokról. Meg is született a gyülekezet presbitéri-
umában a döntés, hogy újra tartunk Körmendi-tanyán csendesnapot. A helyszínt azonban áttettük a tanya mellé egy fűzfák 
oltalma alatt lévő területre, ahol védve voltunk a napsugárzástól, az időjárás kényelmetlenségeitől. Nyolc éven keresztül 
tartottunk ott alkalmakat, de egyszer sem áztunk meg, legtöbbször napsütéses időben voltunk együtt, de a gyenge szemerkélő 
esőket a lombsátor felfogta.

Nagy lelkesedéssel, sok imádsággal terveztük a csendesnapokat. Józsi bácsi családja a gyülekezet segítőivel alakította ki 
a hallgatóság ülőhelyét. Két három napot az előkészületekkel kellett tölteni. Minden évben disznót vágott a 2-300 ember 
megvendégelésére. A gyülekezet asszonyai készítették a gulyáslevest. 

Az Úr ad alkalmas időket, kairosokat a történelemben, az ember életében, és azzal lehet élni, vagy el lehet szalasztani. Nos, 
a körmendi-tanyai csendesnap ilyen kairos volt. Ide, a lakott településektől messze eső ismeretlen helyre jöttek az ország sok 
településéről. Abban az időben nem volt mobiltelefon, nem használtunk internetet, mégis odataláltak a távolról érkezők is. 
Buszokkal érkeztek az emberek Győrből, Budapestről, Érdről, Bérről, Nyáregyházáról, de természetesen Nyíregyházáról is 
és környékéről. István Józsi bácsi és Nagy Miska bácsi, két idős nagycserkeszi hívő jöttek oda hozzám az első csendesnap 
végén. „Lelkész úr, amikor megkaptuk a meghívást erre a napra, azt gondoltuk, hogy elment a józan esze ennek a lelkésznek, 
hát miért viszi ki oda azt az alkalmat, hisz bent, Nyíregyházán ott van az a szép nagy templom, miért nem ott rendezi meg. 
Most már értjük, köszönjük, hogy itt lehettünk.” Persze ők is hozzájárultak a nap sikeréhez, ugyanis azon kívül, hogy komo-
lyan imádkoztak a napért, és magnetofonnal rögzítették a szolgálatokat, kiváló nagycserkeszi dinnyével is megpakolták az 
autójukat, amit a gulyás után jóízűen fogyasztott el a gyülekezet.

Megszervezni sem lehetett volna azt, ami a következő években is történt, Isten hozta az embereket, a szolgálókat, s ott a 
fűzfák tövében mozdította az Úr az emberek szívét, és rendeződhetett az életük. Minden magától értetődőnek tűnt, a messzi-
ről érkezett szolgáló testvérekkel már korán reggel imaközösséget tartottunk a tanya istentiszteleti helyiségében. Senki sem 
szervezte, csak úgy magától alakult ki. Szívünkben ott volt a vágy, hogy a Mennyei Atyánk áldása megnyugodjon rajtunk, 
hisz tudtuk, ez nélkülözhetetlen ilyen alkalmakkor is. Így léptünk be az egyik nyitott ajtón, amit az Úr adott nekünk.

Folytatás következik.                          Győrfi Mihály

Harminc éve Veszprémben

Isó Dorottya és Isó Zoltán harminc éve szolgál a veszpré-
mi gyülekezetben. A lelkész házaspárt az elmúlt három évti-
zedről és közegyházi feladatairól kérdeztük.

– Harminc éve kerültünk Veszprémbe, akkor még egészen 
más volt a gyülekezet élete, lehetősége. A város két pontján 
állt a templom és a gyülekezeti terem, a lelkészlakással – 
mesélte Isó Dorottya. - Az 1960-as évek végén vált két pó-
lusúvá a gyülekezet, akkor bontották le az épületeinket a vá-
rosközpontban, került át a gyülekezeti terem az Arany János 
utcai ingatlanba. 1999-ben épült meg a gyülekezeti terem és 
a lelkészlakás itt, a templom mellett. Mikor idejöttünk, heti 
két hittanóra volt, majd bővült négyre, létrejött a protestáns 
iskola alsó négy osztálya, mikor megszűnt, integrálódott a 
Szilágyi Keresztény Iskolával, húsz éve nyolc osztályon heti 
két órában vannak hittanórák. A hittan állami iskolákban 
való bevezetésével hitoktatói munkacsoportot alakítottunk. 
Kezdetben ketten végeztük a hitoktatást, most tízen, köztük 
egy főállású hitoktató. A gyermekeknek a tanév során külön-
féle programokat szervezünk: farsangot, adventi barkácso-
lást, napközis tábort, kirándulást.

– Egyre szerteágazóbb lett a gyülekezeti munka, külön-
böző munkacsoportok alakultak, énekkar, férfikör, nőegylet 
– folytatta Isó Zoltán. - A koronavírus járvány előtt minden 
istentiszteletet úrvacsorával ünnepeltünk. 2011-ben óvodát 
indítottunk, mely egy évig az országos egyház fenntartásá-
ban volt, utána került gyülekezeti fenntartásba. Most egy új 
épület építésén fáradozunk, a korszerűtlen építményt egy 
modern váltja fel. Jelenleg a templombelső felújítása zajlik. 
Erre nagy szükség volt, 1975-ben történt utoljára. Reméljük, 
hogy a krízis elmúltával a gyülekezet egy teljes egészében 
megújult templomot vesz majd használatba. Alig várjuk az 
ünnepi pillanatot.

Isó Dorottya elmondta, hosszú ideig keresték a lehetőségét 
annak, hogyan tudna az evangélikus közösség a város felé 
valamilyen értékes tevékenységet végezni. Különböző ötle-
tek megvalósítása után az óvoda vált lehetővé. Az alapítás-
kor a gyülekezet teljes igyekezetével bekapcsolódott, mind 
fizikai munkával, mind anyagi adakozással. A város egy 
üresen álló épületet adott kölcsön, berendezték az épületet, 

az intézmény felmenő rendszerben háromcsoportos óvodává 
nőtt. Az óvoda azóta is nagy örömük, kisgyermekekkel fog-
lalkozni csodálatos dolog, hálás feladat, közölte. 

Amíg lehetőségük adódott, a lelkészek közegyházi szol-
gálatokat vállaltak az egyházmegyében, egyházkerületben, 
zsinati tagok voltak mindketten. 

– A betegségem arra késztetett, hogy a minket érintő leg-
szükségesebb feladatokra szorítkozzunk – tette hozzá Isó 
Dorottya. – Én kisebb energiával és korlátok között bírok 
dolgozni, szükséges, hogy Zoli segítsen. A gyülekezeti mun-
kára koncentrálunk, de mellette mindkettőnknek maradt fel-
adata. Tíz-tizenegy éve a Keresztyén Igazság című folyóirat 
főszerkesztője vagyok. Az újság 1989 óta, negyedévente 
jelenik meg. Abban az időben indult, amikor azok a lelké-
szek, akik nem mondhatták ki az igazságot az egyházban, 
elhatározták, hogy közölnek minden olyan dokumentumot, 
ami nem jelenhetett meg az Evangélikus Életben, így adnak 
tiszta képet a kádári időszak egyháztörténetéről. Célul tűz-
ték a Luther teológiájához való visszatérést is, mert abban az 
időben eltávolodott ettől az egyház. A dokumentumok közlé-
se az elején hangsúlyosabb volt, ma ritkán közlünk történel-
mi dokumentumokat, de a lutheri teológia művelése mindig 
aktuális. Arra is törekszünk, hogy ne csak lelkészek értsék 
az ott leírtakat, hanem a gyülekezeti tagok is. A teológiai ta-
nulmányok különböző irányúak, egyháztörténeti témájúak, 
de gyülekezetépítéssel kapcsolatos programokról is írunk, 
arról, mely gyülekezetben hogyan zajlik a gyülekezetépítés. 
Legutóbb a Worms-i birodalmi gyűlésre emlékeztünk, Lu-
ther A keresztyén ember szabadságáról írt könyve kapcsán 
született egy tanulmány. A következő számunkban a magyar 
Himnuszról adunk közre egy tanulmányt.

Isó Dorottya vezeti az évenkénti révfülöpi Luther konfe-
renciát és Tubán Józseffel közösen a győri Luther olvasókört, 
ahol egy-egy Luther iratot vesznek elő. Mindkettőt szívesen 
végzi, egyházunk teológiai gondolkodását gazdagítják. 

Isó Zoltán az 1992-ben alakult Fraternitás Lelkészegyesü-
let elnöke. Kapcsolata van a Keresztyén Igazság folyóirattal. 
Az egyesületet azok a lelkészek alapították, akik a lelkészi 
munkaközösség mellett szerettek volna egy alternatív, füg-
getlen, önálló lelkészi közösséget. A lelkészegyesület szin-
tén célul tűzte az egyház lutheri teológia szellemében törté-
nő megújítását. Ennek érdekében végzi szolgálatát, teológiai 
munkával, sajtómunkával és rendezvények szervezésével. 
Az utóbbiak mostanában nincsenek, de kiadványok megje-
lentek az évek során, például Az egyházi év útmutatása, A 
keresztyén etika – mindenkinek, A deformáció mítosza és 
„… az evangéliumot tisztán tanítják…” korszerű hitvallásos-
ság, hitvalló korszerűség című könyvek, valamint a hittan-
könyv- és munkafüzet sorozat. Kilenc éve hirdetnek pályá-
zatot lelkészek számára liturgikus öltözetre, stólakészletre 
vagy albára, minden évben vannak jelentkezők.

Balla Emőke

Csendesnapok áldása

Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, 
és nem tagadtad meg az én nevemet. Jel3,8
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Egy templom hirdetőtábláján 
a következő olvasható:

Egy regény, mint evangélikus hitvallás

Az Úr megsegített! – hallottuk szá-
mos bizonyságtétel során. Meggyógyí-
tott, megmentett, kihozott a bajból. De 
milyen bizonyságtételre van lehetőség 
ott, ahol általános a pusztulás, akkor, 
amikor teljes a vereség, pótolhatatlan a 
veszteség? 

Ricarda Huch A harmincéves háború 
c. történelmi regényében ilyen körül-
mények között is létezik keresztyén 
bizonyságtétel. 

Miért érdemes épp ma felhívni a fi-
gyelmet erre a könyvre? A harmincéves 
háború sehová nem vezető vallásháború 
volt, amely pusztulásba taszította a 17. 
századi Németországot. Európa azóta 
tudja vagy tudhatná, hogy erőszakkal 
nem lehet egységet teremteni, s Isten 

nélkül nem lehet győzni senki felett. 
Az írónő nem a hadtörténész szemével 
láttatja az eseményeket: a lelkiismere-
tet térképezi fel. Szereplőit vívódás és 
döntés közben ábrázolja, s motiváció-
ikat, hitvilágukat tárja fel, akár katoli-
kus, akár evangélikus, akár református 
meggyőződésűekről van szó. Kitűnő 
tabló – kitűnő portrék, híres és hétköz-
napi emberekről. Sok-sok titkos már-
tíromság. Rendkívül gazdagon jeleníti 
meg a különböző társadalmi rétegek 
történelmi szerepét, a korabeli Európa 
hatalmi viszonyainak kibogozhatatlan-
ságát. Mint minden kiváló történelmi 
munka, tanít a tiszta gondolkodásra és 
a lelkiismereti vizsgálódásra. 

Kevés ilyen teológiailag is tájékozott 
irodalmárral találkoztam, mint Ricarda 
Huch. Láttatja az ember szenvedését és 
lényegi tehetetlenségét, reménytelen 
bűnösségét, mégis a hité és a Krisztusé 
az utolsó szó. Vér és pusztulás, kegyet-
lenség és árulás, nyomor, pestis, ember- 
evés és boszorkányégetés, bosszú, ha-
talomvágy, kapzsiság, kizsákmányolás 
– mindennek akkor sincs vége, amikor 
a háborút befejezték. S a kor (1618-48) 
semmivel sem bonyolultabb, mint a mi 
jelenünk. Az emberek egymás ellen 
uszítása, a nemzet szétforgácsolódása, 
az érdekek és konfliktusok szövevénye 
ma semmivel sem kevesebb szerepet 
játszik, mint akkor. Mivel az érdekeket 

és hazugságokat mindig ideológiával 
leplezik, szükség van az egyetlen, a 
krisztusi támpontra. S épp ez a nehéz: 
a Krisztust meglátni ilyen körülmények 
között. „Amikor Krisztus feltámadott 
– mondta a pap, miközben gondosan 
megtisztogatta a kenyeret a földtől –, 
idegen arca volt, és a tanítványai nem 
ismerték fel.”

Az Európa Könyvkiadó 1979-ben 
adta ki ezt a regényt magyar fordítás-
ban, 45 000 példányban. Vajon hová 
lett ez a sok kötet? Többsége bizonyára 
zúzdába került. Könyvtárak és antikvá-
riumok mélyén (interneten) még elér-
hető. Az igazán értékeset keresni kell. 
Vagy újra kiadni.                Goór JuditKedves Olvasóim! 

Néhányan a kis teknőshöz hasonlóan talán már nem 
bízunk senkiben, és csalódásaink miatt semmi jót 
nem feltételezünk a másikról, gyanakodva méregetjük 
egymást.  Hálásak lehetünk Istennek, hogy Ő nem 
így tekint ránk. Úgy jöhetsz Hozzá, ahogy vagy. Jézus 
Krisztusban elkészítette számodra is mentő szere-
tetét. Már úgy tekint rád, ahogyan majd Vele egészen 
újjá lehetsz kapcsolataidban életed minden területén. 
Társaidat is bátoríthatod ezen az úton.
Isten számtalan Igei bátorítása közül most csak kettőt 
hadd helyezzek a szívedre, amelyek ma változatla-

nul vonatkozhatnak a te életedre is! Mózes és Isten 
Józsuéhoz: „Megparancsoltam neked, hogy légy erős 
és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, 
az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué könyve 
1,9) Így szól az ÚR: „Mert megvigasztalja népét az ÚR, 
és megkönyörül az elesetteken. … De Sion ezt mondta: 
Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én 
Uram! Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem 
könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feled-
keznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a 
tenyerembe véstelek be…” (Ézsaiás könyve 49, 14-16a) 
        

Szeretettel: Váraljainé Melis Orsolya (Orsi néni)

„Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a gyülekezetünkhöz?
Először is az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar, aztán ott van Protes 
Tál bácsi és fivére, Szabo Tál, akik folyton ellenszegülnek és mindent meg 
akarnak változtatni. A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával, 
Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy új kérdés, 
Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni akar vele még egy évet. Aztán ott van 
Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi gyülekezetünk pontosan olyan 
legyen, mint az összes többi. Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker 
öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalo-
gatni a gyülekezethez. De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál test-
vér például kifejezetten segítőkészen intézi az egyházi ügyeket. A dúsgazdag 
üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet számí-
tani. A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál kiválóan képviseli 
a közösség ügyeit diplomáciai körökben. Az elkötelezett Agi Tál nővér élen 
jár a térítésben. Medi Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt és megnyugtató 
tanácsért, a szertartásokon az egyházi énekeket pedig Kán Tál dalolja, zenész 
fivére Trombi Tál (a kamasz Mu Tál átmenetileg nem énekel vele).
Sajnos, a múlt év során három családtaggal is kevesebben lettünk: két unoka-
testvér, Dezer Tál és Konver Tál áttért más vallásra, a kilencven éves Exi Tál 
néni pedig végelgyengülésben elhunyt.”

Egy teknőscsalád kirándulni ment. Hét évig készülődtek rá. Elindultak. Alkal-
mas helyet kerestek, ahol majd letáborozhatnak. Útjuk második évében meg is 
találták. Körülbelül hat hónapig tartott, mire megtisztították a területet, kipakol-
ták az elemózsiás kosarukat, és befejeztek minden előkészületet. Ekkor fedezték 
fel, hogy a sót otthon felejtették. Abban mindnyájan egyetértettek, hogy egy 
piknik só nélkül felér egy katasztrófával! Hosszas vitát követően úgy döntöttek, 
hogy a legifjabb teknőst küldik haza a sóért. Bár a lomha teknősök közül ő volt a 
leggyorsabb, a kis teknős mégis nyafogott, sírt, ide-oda himbálózott páncéljában. 
Végül egy feltétellel beleegyezett: ha senki nem eszik addig, amíg ő vissza nem tér. 
A teknőscsalád tagjai beleegyeztek. A kis teknős elindult. Eltelt három év. A kis teknős csak nem 
tért vissza. Öt év… Hat év… Távolléte hetedik esztendejében a legidősebb teknős már nem bírta tovább az éhséget. Kije-
lentette, hogy ő most enni fog. El is kezdett kicsomagolni egy szendvicset. Ekkor a kis teknős hirtelen előugrott egy közeli 
fa mögül, majd elkiáltotta magát: „-Látjátok?! Tudtam én, hogy nem fogtok megvárni! Most már el sem megyek a sóért!”

(Wayne Rice: Fején a szöget! Új Remény Alapítvány, Debrecen 2005. 221.o. alapján) 
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