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Kerületi újságunkban különféle egyházi szolgálatban állók feladatát, életét mutattuk már be. Most a lelké-
szek hivatását, szolgálatát, munkáját szeretnénk előtérbe helyezni, hogy láthatóvá, érzékelhetővé legyenek 
azok az örömök és nehézségek is, amelyek a lelkészi hivatással járnak. Lelkészek gyermekeit, leszármazottait 
kérdeztük meg.

Azért is látjuk hitelesnek az ő gondolataikat, mert belülről tapasztalták és tapasztalják ennek a hivatásnak 
sokféle mozzanatát. Az egyházmegyei oldalakon és Nagyító rovatunkban is lelkészgyermekek szólalnak meg. 
Több oldalról is  beavatnak például abba, hogy a lelkész a közösségben is könnyen magányossá  válhat. Nyíl-
tan elénk tárják a példát adó életet, de a küszködéseket és a ritkán elért sikereket is.

Jézus a János írása szerinti evangélium 10. fejezetében a küldetés  nehézségeit jelenti ki, mintegy felkészítő 
oktatást tartva a tanítványoknak. Javaslom, hogy újságunk olvasásával párhuzamosan ezt az evangéliumi sza-
kaszt is olvassuk el figyelmesen. Csak ezután fogalmazzuk meg elvárásainkat lelkészeinkkel szemben. Még 

mielőtt, engedve a magunk felelősségéről elterelés és másokra hárítás kísértésének, iránymutató példaképnek állítanánk lelkészeink elé  
a celebritásokat; vagy megítélnénk a „nálunk-nem-történik-semmi” általánosítással a lelkészi szolgálatot.

Ebben a sebesen változó időben különösen is résen kell lennünk, hogy ne ragadjon magával minket a „világ” sodrása. Különösen is 
fontos ragaszkodnunk ahhoz, hogy nekünk nem a „világnak” kell megfelelnünk, hanem maradjunk hűségesek a küldetéshez és a küldő 
Úr Jézus Krisztushoz! Nehéz, sőt önmagunkban lehetetlen kitartanunk a kihívások és kísértések sűrűjében – de Jézus megáld az iránta 
való hűség és kitartás Lelkével. Azért, hogy hitünket a kígyó okosságával és a galamb szelídségével élhessük meg.

Kedves Olvasó! Mostanában sokan és sokat imádkoztak az egészségügyben szolgálatot végzőkért. A lelkészek szolgálatáért vajon 
hányan imádkoztak, imádkoznak? Imádkozzunk hát értük is!

Jó olvasást és töltekezést kívánok!                              Koczor György főszerkesztő
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Szerkesztõi sorok

„In ecclesia non valet: Hoc ego dico. Hoc 
tu dicis. Hoc ille dicit. Sed hic valet: Haec 
dicit Dominus.”*

Augustinus szava ragadott meg az utób-
bi időben, és több lelkészszentelésre illetve 
beiktatásra írtam útravalóul a szolgálatba 
álló testvéreknek. Korunk egyik nagy lehe-
tősége és egyben kísértése is, hogy a világ-
hálón szinte mindenki kifejtheti építő vagy 
kevésbé építő gondolatait. Az egyházban 
azonban nem az az érvényes, amit én, te 
vagy ő mond, hanem egyedül az számít, 
amit az Úr szól és tanít.* Az egyházatya 
évszázadok távolából ezt az örök igazságot 
üzeni. 

Lelkészt vagy papot, avatunk vagy szen-
telünk? Gyakran ilyen „feszítő” kérdések 
gyötrik egyházunk közvéleményét a lelki 
kiskorúságból a nagykorúsághoz vezető 
úton, ahelyett, hogy hálatelt szívvel köszön-
nénk meg az egyház Urának, hogy egyál-
talán még küld munkásokat az aratásba. 
Lelkész, lelkipásztor vagy pap vagyok-e? 
– kérdezik a lelkészek egymástól. A lelkész 
szavunk újkori szülemény, amely kicsit be-
határolja a szolgálatot, míg a lelkipásztor 
talán Jézus Péternek mondott emberhalász 
metaforájával rokonítható. Ugyanakkor a 
prédikátori és oltári szolgálatra – aminek je-
lentőségét talán nem kell ecsetelni – mégis- 
csak a pap szavunk illik. A papság az evan-
gélikus egyházban egy olyan téma, amivel 

többet kell foglalkoznunk, de megéri, mert 
feltárul e szónak újszövetségi és reformáto-
ri teológiai értelme. Krisztus elhívott szol-
gái pásztori és papi szolgálatban állnak, 
akiket Krisztus a közelébe von, és felruház 
erővel és karizmával, hogy a nyájat füves 
legelőre és friss forrás vizéhez vezessék. 

A passzív szerkezetet nem kedveli a ma-
gyar nyelv, de vannak olyan helyzetek – és 
ilyen az elhívás és az egyházi szolgálatba 
állítás is – amikor a „passzívum divinum” 
megőrzése az ajánlatos. Közösen valljuk, 
hogy az elhívás és az ordináció során a 
Szentháromság Isten munkálkodik. A Szent 
elhív, szentel és munkába állít. A szentelési 
liturgiát életre szólóan éli át a szentelendő, 
a püspök, a papi fraternitás és a gyülekezet. 

Mészáros Tamás johannita lovag egyház-
kerületi felügyelőnk egy-egy lelkészszen-
telés utáni köszöntőjében soha nem felejti 
el megköszönni a küldő gyülekezetek sze-
repét, sőt a felszentelt lelkészek az egyete-
mes könyörgésekben is hálát adnak azokért, 
akik mellettük álltak az ordinációhoz vezető 
úton. Nagy misztérium ez! Egyházunk né-
pének ugyanakkor tudnia kell, hogy felelős-
séggel is tartozik azért, hogy a papi-lelkészi 
hivatás vonzó legyen a felnövekő generáci-
óknak. Meg vagyok győződve arról, hogy 
a belső elhívás sokkal több ifjú testvérünk 
szívében és értelmében fogalmazódik meg 
napjainkban is, mint ahányan végül a papi 

hivatáshoz vezető úton elindulnak. A külső 
elhívásban nagy szerepe van a püspöknek, 
a lelkészi karnak, és a gyülekezetnek, ahol 
a papi-lelkipásztori élet szépségei, a szol-
gálat nemessége vagy nehézsége, a megbe-
csültség vagy alulértékeltség testközelből 
átélhető az identitását kereső fiataloknak. 
Persze egyházi iskoláink szerepét sem lehet 
eléggé hangsúlyozni! 

A képen (Luther-„kabáton”) piros stóla 
látható. Az utóbbi másfél évtized liturgikus 
megújulásának eredménye, hogy immáron 
Magyarországon is egyre többen viselik a 
stólát, amely az egyházi rendben (ordináció) 
részesült személyek jele a liturgikus cse-
lekmények alkalmával. A lutheránus rész- 
egyházak többségénél – immáron Német-
országtól kezdve, Skandinávián át Afrikáig 
és Amerikában is – a liturgikus öltözet ré-
sze. A „Luther-kabátért” – valójában talár a 
neve – mint a magyarhoni evangélikus egy-
ház egyedüli és kizárólagos papi viseletéért 
zajló harcos kiállás ugyan becsületre méltó 
hagyománytiszteletre vall, de olyan teológi-
ai kérdésről van szó, amellyel összefüggés-
ben nem a provinciális szokásnak, hanem 
inkább az egyház egyetemességének és a 
gazdag lutheránus hagyománynak adhatunk 
bátran teret.  

Luther, amikor emésztő kísértések gyö-
törték, tollat ragadott és papírra vetette: 
„Baptisatus sum” – megkereszteltettem. 
Igen, mélybe vetett horgony a keresztség, 
amely megtartja életünk hánykódó hajó-
ját. Ha papként, lelkészként ér kísértés, és 
elragad a kétség, bátran horgonyozhatok a 
bizonyosságnál: Ordinatus sum – felszen-
teltettem.          Gregersen-Labossa György

Ordinatus sum…

Igehirdetés reformáció ünnepén  
1Kor 3,11 alapján

„Más alapot senki sem vethet a meglévõn kívül, amely a Jézus Krisztus!”

Alapok: különösen is fontosak az ember életében. Egyál-
talán nem mindegy, mire építünk! Nem mindegy egy épület 
esetében, és nem mindegy az ember életében sem.

Gyermekkori emlékem a nyáregyházi parókia, amely 
majdnem ránk dőlt egy éjszaka. Történt, hogy 1956. nov. 
4-én (ki ne tudná, mi történt e gyászos napon), amikor az 
országot már éppen elhagyó szovjet csapatok visszatér-
tek leigázni a forradalmunkat, egész éjjel ott dübörögtek a 
tankok a falu főutcáján, a paplak előtt is. Debrecen felől a 
régi 4-es főúton haladtak Budapest felé, majd Cegléd után 
legyezőszerűen felfejlődtek, és az összes Pest felé tartó mel-
lékúton haladva célozták meg a fővárost. A házunkat annyira 
megrázták a harckocsik, hogy pár hónap múlva a templom 
felőli tűzfal megadta magát és megindult kifelé. Akkor én 
három-négyéves lehettem, emlékszem, hogy a húgomat és 
engem felkaptak a szüleink és az éjszaka többi részét, meg 
még jó néhány hetet a gyülekezeti házban lakva töltöttünk. 
Gyerekként persze ezt a felfordulást nagyon élveztük. Mint 
azonban kiderült, a homokra épült ház alatt nem volt meg-
felelő szilárd alap – újra kellett alapozni az egész épületet, 
utólag. Íme, a megvalósult példázat a házépítő bölcsről és 
bolond emberről…!

Mire építik életük házát kortársaink? Mire alapoznak?
Sokan vannak, akik pénzre, anyagiakra építenek. Szülők-

től kapott örökségre, megszerzett vagyonra. Így beszélnek: 
van elég pénzem, ha bármi baj történik, ha beteg leszek, 
lesz mihez nyúlnom. A biztonságot számukra az anyagiak 
jelentik. Ingatag alap, mert olyan nagyon nem is kell leásni 
az emlékeinkben, hogy tudjuk, nem kell más, csak egy gaz-
dasági világválság, és kártyavárként omlik össze ez a fajta 
biztonság.

Vannak, akik azt mondják, a munkára, szorgalomra, tehet-
ségre építenek. Nem egy utolsó szempont… De mi van ak-
kor, ha nem fizetik meg a munkát, s nem éri meg szorgalmas-
nak lenni? Vagy a munkáltató visszaél a helyzetével – hány 
példát tudnánk erre is kapásból sorolni -, és nem jelenti be az 
alkalmazottját, tisztességtelenül bánik vele?

Sokan meg emberekre, gyerekeikre, barátokra építenek. 
Míg élek, nem felejtem el az a házaspárt, akiknek egyetlen 
gyermekük, a fiuk maradt ott egy bányaszerencsétlenségben 
Zobák-aknán. Évek múltán sem tudták feldolgozni a gyászt!  
„Egyetlen reménységünket temettük el a fiunkkal” – pana-
szolták fel újra és újra. No meg amúgy is, hány emberi kap-
csolat mondott már csődöt!

Építsünk netán divatos eszmékre, ideológiákra? – Éppen 
tanúi voltunk egy nagy eszme, a marxizmus-leninizmus ösz-

szeomlásának, tarthatatlanságának. Pedig egyenlőséget ígért 
anyagiakban, megbecsülésben, érvényesülésben.

És mire építhet egy nép, egy ország? Mire épít egy egy-
ház, egy gyülekezet? Ez kardinális kérdés, az ember, egy 
nép, egy ország sem lehet meg megtartó, eligazodni segítő, 
örökérvényű támaszt adó alapok nélkül. Nekünk ez erede-
tünk, magyarságunk, ezeréves történelmünk, keresztyén ha-
gyományaink, evangélikus múltunk kell legyen. És az ebből 
fakadó tartás, erkölcsiség. Olyan ez, mint az otthon. A falu, a 
ház, a család – ahová mindig jó hazatérni, ahol megértő sze-
retettel vesznek körül, ahol új erőre kaphat a fáradt ember. 
Ahol otthon vagyok, mert minden ismerős, ami körülvesz. 
Igen, a megtartó otthon.

És most sötét erők ezt akarják kihúzni a lábunk alól. Tá-
madják a családot, támadják a házasság intézményét, megin-
gatják nemzeti öntudatunkat, felhígítják keresztyénségünket 
– naponta érnek bennünket ilyen hatások. Sajnos az egyhá-
zak, különösképpen a protestanizmus is elbizonytalanodott, 
ennek is számtalan jelét látjuk. Hogy megnyerjék az embe-
rek rokonszenvét, örökérvényű, de „nem szimpatikus” alap-
elveket adnak fel. Korszerűnek akarnak tűnni, és ezzel éppen 
a hitvallásosságukat veszítik el. Pedig sóvá kellene lenniük, 
világítani kellene az elbizonytalanodott világban.

A reformáció üzenete ma is és mindig is ez: nincs más biz-
tos alap, mint Jézus Krisztus! Isten igazsága Jézus Krisztus-
ban, az Isten nélkül élő bűnös ember csak Krisztusban ren-
dezheti az életét. Krisztus váltsághalála az ember egyetlen 
lehetősége, ha élni szeretne. S hogy a világban helyreálljon 
Isten rendje, s hogy az ember Istennek tetsző életet éljen-, 
nos, ez nem megy Krisztus nélkül. Ezért az alap Isten szere-
tete Jézus Krisztusban!

Ebben az évben emlékeztünk Luther wormsi bátor, hit-
valló kiállására. Lelkesen idéztük: „itt állok, másként nem 
tehetek.” Nem kellene azonban elfelejteni, hogy Luther nem 
csak úgy általánosságban állt ki a Szentírás mellett. A vita fó-
kuszában konkrét bibliai állítások voltak. Azt hirdetni, hogy 
természetesen valljuk a Szentírás prioritását, de egy másik 
mondatban nem nevezni bűnnek azt, amit a Szentírás nagyon 
is világosan és több helyen is annak mond – hát erről van 
szó. Ha büszkék vagyunk a hitvalló Lutherre, legyünk hűsé-
gesek a Szentíráshoz, és ne csak általánosságban!

A jövő egyháza hitvalló egyház kell legyen. Nincs más út.

(A 2018. reformáció ünnepén elhangzott 
igehirdetés szerkesztett változata)
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SZEPTEMBER 
Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; fel-
öltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. (Hagg 1,6)
„Az embernek annyi dolga akad egész héten, hogy örül, ha a hétvégén kicsit pihenhet. Legyen rendben a lakás, az autó, a csa-

lád, hogy aztán a munka újra kezdődhessen hétfőtől. Templom? Ja igen, oda is el kellene majd valamikor jutni...” E tipikus hozzáál-
lás nem újkeletű. Izrael fogságból hazatérő népe számára is fontosabb és sürgetőbb volt saját kényelmes otthonának megteremtése, 
mint a templom újjáépítése. Amikor azután aszály lett, majd a próféta szava ennek összefüggéseire is rámutatott, már elkezdődött 
a templom megújítása. De sokkal nagyobb áldozatok árán valósult ez így meg, mint hogyha a helyes sorrendben történt volna.

A mi korunk embere is sokszor utólag ismeri fel, hogy azért olyan eredménytelen, azért nem hatékony az élete, mert nem a 
megfelelő fontossági sorrendben foglalkozik a dolgokkal. Legyen figyelmeztető számunkra a fenti ige. Izrael népét Isten hozta ki 
a babiloni fogságból, a hazatérés után nem a saját kényelmüket kellett volna megteremteni elsőként, hanem a hálaadás helyét 
újjáépíteni. A mi Isten-kapcsolatunk is romokban van, ha életünkben nem az az elsődleges, hogy neki hálát adjunk Krisztusban 
nekünk adott szabadításáért. Hiába minden erőfeszítés a kényelmünk megteremtéséért, ha az megelőzi Istennel való kapcsolatunk 
rendezését és rendben tartását. Ne kelljen a nehéz következményeket elszenvednünk, nyissuk meg szívünket Isten felé. Adjunk 
hálát a nekünk adott örök kincsért, az üdvösségért, és minden más ezután következhet életünkben.                         Pelikán András

 OKTÓBER  
Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. (Zsid 10,14)
E sorok írásának napján kezdődött el a tokiói olimpia, amelyen a járványhelyzet miatt úgy kénytelenek küzdeni a résztvevők, 

hogy a lelátókról senki sem buzdíthatja őket. Így sokkal nehezebb. 
Ti azonban buzdítsátok egymást szeretetre és jó cselekedetekre, mert Krisztus megváltó keresztje erre szabadított fel benneteket. 

Ha az üdvösségre való érdemet látunk benne, a legnemesebb cselekedet, a legmagasabb hőfokon égő emberszeretet is halálos 
bűnné válik. A keresztény szeretet ugyanis nem az emberi szívben fogan meg, hanem a golgotai kereszten. Fontos hangsúlyozni 
azt is: nem a szenvedőkkel szolidáris Jézus példájában, hanem az ő életünket és helyzetünket rendező, üdvözítő halálában. Amely 
rádöbbent bennünket elveszettségünkre, és arra, hogy egyetlen jó cselekedettel sem tudjuk lekötelezni a mindenható Istent, hogy 
a javunkra döntsön. Ezt egyedül az ő kegyelme végzi el. Amikor átéljük ezt a semmivel nem magyarázható, emberi logikával tel-
jességgel érthetetlen isteni cselekvést, akkor lehullanak az életünket biztosítani látszó, valójában inkább azt gúzsba kötő bilincsek, 
és megnyílik előttünk egy új távlat: önmagunk érdemeinek hajszolása és a megfelelési kényszer helyett egyszerűen a szeretetre és 
a jó cselekedetekre „pazarolhatjuk” az örökkévalóságig még hátralévő időnket. 

Buzdítsátok egymást szeretetre és jó cselekedetekre, mert az ördög naponta igyekszik átvenni a hatalmat az életetek felett, és 
más irányba fordítani azt. A keresztségben Krisztussal együtt meghalt az Istentől menekülő óemberünk, és vele együtt támadtunk 
fel új emberként. Az óember azonban újra és újra támad. Ezért Luther tanítása szerint naponta kell megtérnünk, azaz megöldököl-
nünk az óembert, küzdenünk a test, a világ és az ördög ellen, és elöl járni a jó cselekedetekben. Önmagunkat megtagadni, és má-
sokért élni. Nem a megigazulás reményében, hanem az ajándékba kapott üdvösség tudatában. Nem érdemszerző álreménységgel, 
hanem a kegyelembe fogadottság bizonyosságával. Nem a napjainkban burjánzó álcivilek jóemberkedő akcionizmusával, hanem 
az örök életre elhívottak megújult életével.

Buzdítsátok egymást szeretetre és jó cselekedetekre, mert a Krisztus-test egységének valóságában felelősek vagytok egymásért. 
A világ kísértése az, hogy mindenki foglalkozzon a maga dolgával. Ördögi életprogram az, hogy önmagunkat kell kiteljesítenünk, 
megvalósítanunk, tekintet nélkül mindenki másra. A másik buzdítása, erősítése nem beleavatkozás a privát szférába, hanem a test-
véri szeretet felelősségteljes megélése. Nemcsak a templomfalak közé zárt áhítatban, hanem a mindennapi Krisztus-tanúságban is 
testvérek vagyunk. Felelősek a másikért, akikkel egy hit, egy keresztség, egy Úr köt össze. 

Futni, úszni, ugrani, küzdeni buzdítás nélkül a sportolónak embert próbáló feladat. Jót cselekedni és nyitott szívvel szeretni ül-
döztetésben, nyomorúságban, óemberünkkel hadakozva még nehezebb. Éppen ezért nekünk nem is szurkolókra van szükségünk, 
hanem mennyei erőre és belénk kapaszkodó testvérekre. Mindezt pedig a Lélek ígérete szerint megadja, amikor naponként megújít 
bennünket. Ezért nem hagy el minket sohasem a reménység.                            Tubán József

NOVEMBER  
Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára. (2Thessz 3,5)
A szeretet csodálatos! Annál gazdagabbá tesz, minél többet adunk belőle! Mégis micsoda hatalmas különbség van szeretet és 

szeretet között és itt most nem csupán a sok különböző irányú emberi szeretetre gondolok, hanem az alapvető különbségre az iste-
ni és emberi szeretet között. Az emberi szeretet lobogva lángolhat, vagy lehet éppen elmélyült, de attól még emberi marad, s éppen 
ezért törékeny és múlandó. Isten szeretete azonban más, nem csupán másik szint, hanem teljesen más minőség! A Szentháromság 
szeretete sohasem fogy el! Isten szeretete sohasem válik az elmúlás martalékává, hiszen ahogy Isten időtlen, örök és idő feletti, így 
a szeretete is az. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy Ő éppen ettől az örök szeretettől hajtva döntött úgy, hogy mindenható 
létére magára veszi emberi természetünket és eljön közénk! Isten szeretetének legnagyobb bizonyítéka maga a véres, golgotai 
kereszt, amelyen Isten mindnyájunkért szenvedett és meghalt Jézus Krisztusban! A kereszt prédikál, a kereszt Igét hirdet! A kereszt 
Isten legfőbb trónusa, hiszen azon fedezhető fel az Ő istenségének teljessége! Gondoljunk csak bele, hogy micsoda végtelen, mély 
és intenzív az a szeretet, amely Istent arra az állhatatosságra késztette, amelyet Ő felvállalt Jézus Krisztusban! Bizony éppen ez az 
a szeretet, amelyben Szentlelke által részeltet minket is, ugyanis, ha a Szentlélek betölti a szívünket és megszületik bennünk a hit, 
amely bizonyossággá érik, akkor ez hatással lesz majd mindennapi életünkre is! Ez lesz az az áldott állapot, amelyről Pál apostol 
a következőképpen ír a Galata levélben: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus 
él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta 
értem.” (Gal 2,20)            Gömbös Tamás

Mit jelent evangélikusnak lenni? Válaszok az 1940-es évekbõl
A Trianon utáni Magyarországon 

fokozódott a római katolikusok és 
a reformátusok számbeli túlsú-
lya az evangélikusokkal szemben. 
A határon túlra került sok olyan 
tájegység, település és intézmény, 
ami nagyban hozzájárult a ma-
gyarországi evangélikusság addigi 
önképéhez. Ebben a helyzetben 
rendkívül fontossá vált a felekezeti 
identitás újrafogalmazása és meg-
erősítése. Önmeghatározásra kész-
tette az evangélikus egyházat az 
1938-as budapesti eucharisztikus 
világkongresszus is, ekkor kezdtek 
többet foglalkozni az úrvacsoratan-
nal. A felekezeti öntudat sokszor 
üres jelszó maradt, és csak a reverzálisharcban vált konkrét-
tá. De voltak olyan törekvések, amik az evangélikus önazo-
nosságot pozitív tartalommal igyekeztek megtölteni. Ezek az 
1940-es években érték el tetőpontjukat.

Az evangélikus identitásnak mindig is alapvető meghatá-
rozója volt Luther Márton személye és tanítása. Ez a hatás 
a XX. század első felében új lendületet kapott. Az 1917-es 
reformációi jubileum „Vissza Lutherhez, aztán előre Lu-
therrel!” jelszava évtizedeken át egyre erősebben átjárta az 
egyház gyakorlatát. Kiemelendők Sólyom Jenő és Wiczián 
Dezső teológiai professzorok Luther-kutatásai. Fontos for-
dulat volt, hogy amint a németországi szemléletben Luther a 
német fajiság hőse lett, a német teológián tájékozódó magyar 
evangélikusság inkább a skandináv és finn Luther-kutatás 
felé fordult. 1946-ban méltón emlékeztek meg a reformátor 
halálának 400. évfordulójáról. Az 1950-es évektől viszont 
elengedhetetlennek tartották „a múlt teológiai örökségének”, 
a „lutheri ortodoxiának”, a „felvetődött konzervatív tanítá-
soknak” a lebontását.

A korszak teológiájára nagy hatást gyakorolt Karl Barth 
svájci református teológus, aki az ige központi szerepét és a 
reformátori tanításhoz való visszatalálást tűzte a zászlajára. 
A magyar evangélikusságra is hatást gyakorolt, de befolyá-
sa nem járta át az egész egyházat, ennek oka egyrészt Barth 
szociáldemokrata meggyőződése, másrészt egyre erősebb 
kálvini irányultsága lehetett. Közvetítője többek között Ur-
bán Ernő, Groó Gyula és Karner Károly volt. Ez a hatás egy-
házunkat alapvetően igeszerűbbé és reformátoribbá tette.

A Finnországgal és Skandináviával megélénkülő kapcso-
latok hozták el Magyarországra az ébredési és evangélizáci-
ós mozgalmat, ami az evangélikusságnak erősen igei és lelki 
karaktert akart adni. Fontos lépés volt az 1920-as lelkésze-
vangélizáció és a Baráti Mozgalom 1931-es megalakulása. 
Gáncs Aladár, Túróczy Zoltán, Sréter Ferenc, Csepregi Béla 
és sokak munkája révén az 1940-es évekre az irányzat az 
egész egyházra jelentős hatással bírt, bár egyes vonásaival 
szemben teológiai kritikák is hangot kaptak. Az egyházveze-

tés sokáig nagyrészt bizalmatlan volt 
vele szemben, de a második világhá-
ború után már a püspökök is felkarol-
ták az evangélizáció ügyét. Az 1950-
es években az ébredési mozgalom 
ellen is jelentős támadás indult.

Az evangélikus önazonosságnak 
fontos része az istentiszteleti liturgi-
ához való viszony. A két világháború 
között Magyarországon új lendületet 
kapott a liturgia egységesítésének és 
megújításának igénye, az óegyházi és 
reformáció kori liturgikus gyakorlat 
felelevenítése. A reform célját Túró-
czy Zoltán így fogalmazta meg: „Ke-
vesebb az emberi szó és több az ige, 
kevesebb a tanítás és több az imádat.” 

Az ügyet leginkább Raffay Sándor és Jánossy Lajos moz-
dította előre. Ennek keretében készült egységes Agenda, 
bevezették a perikóparendszert, és megnőtt az egyházi év 
jelentősége.

A fentiekre tekinthetnénk úgy, mint egymással ellentétes 
irányzatokra, hiszen komoly teológiai különbségek mutat-
koztak meg közöttük, és ezek valóban vezettek vitákhoz is. 
Egyházunkban viszont elsősorban egymással összefonódva 
hatottak. Mindegyikben érvényesült az a célkitűzés, hogy az 
egyház egész életét minél jobban a Szentírás és a reformátori 
tanítás határozza meg. A kortársak sokszor egységesen, „új 
tájékozódásként” hivatkoztak rájuk, egyben azt állítva, hogy 
az előző évtizedekben kiüresedett igehirdetés, istentisztelet, 
egyházi élet és evangélikus identitás olyan tartalmat kap ál-
taluk, ami visszahozza az evangélikusság igazi karakterét. 
Magyarországon úgy érvényesültek ezek az eltérő teológiai 
hatások, hogy nem okoztak végletes szakadásokat, viszont 
képesek voltak gazdagítani az egyéneket és a közösségeket 
egyaránt. Talán azért is volt lehetőségük arra, hogy tarta-
lommal töltsék meg az evangélikus identitást, mert kevésbé 
kötötte le az egyházi közéletet a nemzetiségi kérdés, mint 

az előző száz év során. 
Ennek a számos hatás-
ból kiformálódó egyházi 
önazonosságnak több 
elemét a pártállami kor-
szakban erőszakosan 
háttérbe szorították, so-
kak számára mégis évti-
zedekre elég kapaszko-
dót jelentett. Egyházunk 
identitásának nyolcvan 
évvel ezelőtti formálódá-

sa minket is arra hív, hogy ássunk minél mélyebbre azzal 
a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit jelent evangélikusnak 
lenni.

Dr. Tóth Károly
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A hazatérés örömeLuther halála
A Luther életéről és koráról 

szóló könyvekből színes és élet-
szerű kép bontakozik ki. Semmi 
sem volt olyan egyszerű és egye-
nes vonalú, amilyennek utólag tű-
nik. A történelem menete nagyon 
sok szálon alakult, a szereplői 
hús-vér emberek voltak: erőssé-
gekkel és gyengékkel. Ilyen volt 

a reformáció kora is, és ilyen volt maga a hatalmas mozgalom 
elindítója, Luther Márton is. Küzdő, érző, néha kétségek közt 
gyötrődő ember volt. Akit néha komor gondolatok gyötörtek, de 
gyakran a vidámság és öröm vidította fel. Vállalta a kihívásokat, 
tudatában volt képességeinek és szerepének, de nem volt „be-
képzelt”, jól ismerte korlátait is. 

Nehéz és küzdelmes életet élt, hatalmas felelősséget hordo-
zott. A nagy nyomáson kívül egészségi állapota sem volt mindig 
tökéletes: időnként betegség, fájdalom gyötörte. Bizony volt úgy 
többször is, hogy úgy érezte, elérkezett a vég, ezért is maradt 
utána több végrendelet is. Az utolsó az 1542-es, ami a Magyar-
országi Evangélikus Egyház tulajdona. Luther hatvanéves korá-
ra eléggé belefáradt a küzdelmekbe. Felújuló betegségei bizony 
figyelmeztették arra, hogy gondolnia kell a végre is. A gyenge-
ség és fáradtság miatt már nem tudott mindig elég türelmes és 
rugalmas lenni.  

A protestáns fejedelmek egységének és összetartásának a 
megőrzése életfontosságú volt. Luther felelősnek érezte magát 
ezen összefogásért: „Vigyázzatok a szómra, ameddig én élek, 
addig a bajok távol fognak maradni Németországtól.” Jóslata 
bevált: haláláig aránylag erőegyensúly alakult ki a katolikusok 
és protestánsok között, de az elhunyta után kitörő schmalkaldeni 
háborúban a császáré lett a győzelem. 

Élete utolsó éveiben is számos dolog okozott számára bosszú-
ságot és fejtörést. Ilyen volt pl. a jogászok akadékoskodása, akik 
közül egyesek nem akarták házasságát jogszerűnek elismerni. 
Luther kikelt ellenük avval, hogy számára nem a kánonjog, ha-
nem csak a Biblia szolgál érvényes jogforrásul. A reformáció 
svájci irányzatának képviselőjével, Bullingerrel szemben újra 
kénytelen volt leszögezni, hogy mit tart az úrvacsoratanról. 

Még közeli munkatársai is okozhattak gondot: bár Agricolá-
nak állást szerzett, egyetemi katedrát, mégis szembefordult vele. 
Melanchthont pedig eltérő teológiai nézetei miatt volt kényte-
len Luther védelmébe venni. Rossz érzések keserítették emiatt: 
„halálom után hittudósaim közül egy sem fog megállani. Elég 
immár, Uram, vedd magadhoz a lelkemet.”

Mikor betegsége kezdett rajta elhatalmasodni, és komoly fáj-
dalmai voltak, a beteg ember elégedetlensége és türelmetlensé-
ge vett erőt rajta. A nagyra nőtt diáklétszám miatt közülük csak 
keveseket tartott igazán alkalmasnak. Az erkölcsök hanyatlását, 
az istentiszteletek fecsegéssel való megzavarását is nehezen vi-
selte. Úgy érezte, elege van Wittenbergből, a számára már túl 
hangos egyetemi városból. 1545-ben bejelentés nélkül elment a 
városból: a fejedelem és a városvezetés küldöttsége csak nehe-

zen tudta visszatérésre bírni. Kiújultak a pápasággal való ellen-
tétek. Egy Luthert pocskondiázó olasz nyelvű röplapra válaszul 
megírta utolsó munkáját, amely kemény pápaellenes élű volt. 
Örömet jelentett számára, mikor 63. születésnapját 1545 no-
vemberében ünnepélyes körülmények között tartották, általános 
tisztelet övezte. Utolsó előadását is megtartotta az egyetemen. 
Gyengeséget érezve azonban így fohászkodott: „Én már nem bí-
rom.  Kérjék az Istent, hogy adjon nekem boldog végórát.” 

Még ilyen gyenge állapotában is vállalta, hogy szülőföldjén, a 
mansfeldi grófságban jószolgálatként közvetíteni próbál a grófi 
család két tagja között. A téli idő ellenére háromszor is elment 
Mansfeldbe, de első két útja eredménytelen volt. Harmadik út-
jára nehéz, téli időjárási körülmények között, 1546. jan. 23-án 
indult el. A Saale folyó áradása miatt több napig Hallében vesz-
tegeltek Justus Jonas lelkész vendégeként. 

Szülővárosába, Eislebenbe érve, tisztelgő fogadtatásban volt 
része. Egészségi állapota hullámzó volt: megérkezésekor rosz-
szullét gyötörte, majd jobban lett. A grófi egyezkedés jogi csűr-
csavarokkal haladt, aggasztotta továbbá a császár háborús ké-
szülődése a protestánsok ellen. Febr.14-én végre megegyeztek a 
grófok, 16-án Luther is aláírta a szerződést. 

Febr. 17-én reggel gyengeség fogta el, majd rosszullét, át-
meneti javulás következett állapotában. Estére újra rosszul lett, 
azt mondta környezetének: „Valami azt súgja nekem, hogy ahol 
megszülettem, ahol keresztelve lettem, Eislebenben fogok ma-
radni.” Éjfélre válságosra fordult állapota, így imádkozott: „Én 
immár elmegyek, meg fogok halni.” Febr.18-án a hajnali órák-
ban hunyt el. Ágya mellett az asztalon megtalálták egy írását, 
utolsó sorai ezek voltak: „Koldusok vagyunk. Ez bizony igaz. 
(Wir sind Bettler. Das ist war.)”

Bár felmerült, hogy Eislebenben temessék el, de a választófe-
jedelem ragaszkodott hozzá, hogy élete és küzdelmei színterén, 
Wittenbergben leljen örök nyugalmat. Az eislebeni Szent András 
templomban ravatalozták föl, majd díszes halotti menetben kí-
sérték Hallén keresztül Wittenbergbe. A vártemplomban volt a 
búcsúistentisztelet, nagy tömeg vett búcsút a híres reformátortól. 
A temetési menetben koporsója után Lucas Cranach és Bóra Ka-
talin haladt. A temetési beszédet Bugenhagen mondta: „Árvák 
vagyunk. Szegény árvák. Meghalt az édes atyánk.” Melanchthon 
is tartott búcsúztatót. 

Nyughelyét a vártemplomban érctábla jelzi, amelynek felira-
ta: „E helyen temettetett el Luther Mártonnak, a Szent Teológia 
doktorának a teste, ki 63 évet, 2 hónapot és 10 napot élt, 1546.
febr.18-án, szülőhelyén, Eislebenben hunyt el.” 

Luther híre, neve elhunyta után sem vált az enyészetté. Gon-
dolatai, tanítása tovább terjedtek. Az általa elindított mozgalom 
elterjedt Európában, főként annak középső és északi részén. Lu-
ther hatása és világtörténelmi jelentősége azóta is általánosan 
elismert. 

(Az összefoglaláshoz felhasználtam: Varsányi Mátyás: Isten 
embere. Dr.Luther Márton élete, Budapest 1938, 413; Masznyik 
Endre: Luther élete, Pozsony 1887, 354)            

Czenthe Miklós

A nyaralásról jó hazatérni. Akármilyen szép, különleges vagy 
rendkívüli tájakat láthattunk, akármennyi élményt szereztünk is 
a kikapcsolódás idején, hazaérkezni jó. Nem csak annak, akit a 
szerető családtagok várnak haza ünnepi vacsorával, vagy aki-
nek házikedvenc kutyája leplezetlen szertelenséggel mutatja ki 
örömét, amikor újból meglátja gazdáját, hanem úgy általában is. 

Jó visszazökkenni a megszokottba, az ismertbe. Az élet szo-
kásos ritmusába – ami van, akinek lüktetőbb, másnak viszont 
csendesebb, mint a kikapcsolódás idején. Hazaérve az „újra itt-
hon vagyunk” érzése örömmel tölt el bennünket. 

Fokozottan élik meg a hazatérés feletti örömöt a hosszú ideje 
távol élők. A régi rendszerben disszidálók, akik azért hagyták el 
hazájukat, mert veszélyben érezték az életüket vagy az egzisz-
tenciájukat, sokáig nem jöhettek haza. Még azokban is felerősö-
dött az otthon vonzása, akik korábban nem is gondolták, hogy 
számukra fontos az egykori otthonuk. 

A bibliai tékozló fiú példázatában is fontos szerepe van ennek 
a láthatatlan vonzerőnek. A példázatbéli fiú mindent felrúgva, 
önként távozott az apai házból, mert úgy gondolta, hogy a saját 
útján minden jobb lesz. Ideig-óráig talán jobbnak is érezte, de 
miután felégette az otthonról elhozott értékeit, akkor döbbent rá, 
hogy ezzel mindent elveszített. Nem csak a felelőtlenül elher-
dált vagyont, de a korábban nem sokra becsült családi kapcso-
latait is, amelyek a bajban mindig a védőhálót jelentik. A béres 
lét kipróbálása után nem véletlenül erősödött fel benne, hogy 
otthon, az apjánál még szolgaként is jobb dolga lenne...   

Ki előbb, ki később érti vagy érzi meg, hogy az otthon meny-
nyire fontos számunkra. Tamási Áron sokat idézett mondata is 
ebbe az irányba mutat: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” 

A lelki élet síkján is felfedezhető az otthon vonzása. 
Első szolgálati helyemen, Tordason becsengetett a parókiára 

egy ismeretlen középkorú férfi és egy, a felnőtt kora elején lévő 
hölgy. Kiderült róluk, hogy apa és lánya, és hogy azért jöttek 
el, hogy megnézzék a helyet, ahol a lányt megkeresztelték. Bu-
dapesten éltek, és talán az elődömhöz, Botta István lelkészhez 
való kötődésből tartották a keresztelőt a faluban. Ami azonban 
egészen megindító volt számomra is, hogy amikor a keresztelő-
kúthoz értünk, Barbara gyengéden megsimította a követ. Szá-

mára ez egy fontos találkozás 
volt a még nem ismert, de az 
életében mégis meghatározó 
hellyel, ahol a szent kereszt-
ségben gyermekévé fogadta őt 
az Isten. 

Az egyházi életünkben ko-
molyan oda kell figyelnünk 
erre az Istentől kapott vonzó 
erőre, amely mintegy húz ben-
nünket oda, ahol az életünk bizonyos szakaszaiban fontos dol-
gok történtek velünk. 

Egyházilag vitathatatlanul nehéz időket élünk. Bár intézmé-
nyesen sok, egyházi munkát segítő pályázatra van lehetőségünk, 
külsőleg épülünk-szépülünk, a társadalomban azonban erősödik 
az egyházellenes hangulat, híveinkben pedig gyengülni látszik 
a kötődés. 

Mégsem szabad kétségbe esni! Mert nem csak az otthonaink-
nak, nem csak a példázatbeli atyai háznak van vonzása, hanem 
Isten szeretetének is. Ha közösségeinkben Krisztus van a közép-
pontban, akkor azok vonzó helyek lesznek! Elég hideg és rideg 
a világunk ahhoz, hogy felébredjen a vágy valami másra, valami 
többre… Ez a más és ez a több pedig a Krisztusban kapott sze-
retetben továbbra is benne van. 

Éljünk azokkal a lehetőségekkel, ahol jelzést küldhetünk ar-
ról, hogy közösségeink ajtajai nyitva vannak, hogy a megfáradt 
vándort, a szeretetre vágyódó embert, a reményt kereső lelket 
szívesen fogadják. Szólítsuk meg, és hívjuk haza egy-egy jubi-
leumra, ünnepre a messze vetődött testvéreket, hogy átélhessék 
újra a hazatérés örömét, és Krisztus közelségében fedezhessék 
fel a Nála található békét és reményt. Benne meglelheti a mai 
kor messzire került, tékozló gyermeke is azt, ami után vágyó-
dik: a békességet és az örömöt, azt az igazi otthont, amelynek 
keresése belénk van programozva. Azt, amit az elveszített para-
dicsomnak is szoktak nevezni, és amit az Újszövetség szóhasz-
nálatában örök életnek mondunk. 

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

Köszönjük Testvéreinknek, hogy eddig is adományaikkal 
támogatták a Dunántúli Harangszót!

Kérjük megrendelőinket és Előfizetőinket, hogy továbbra is adományaik befizetésével 
támogassák újságunk megjelenését, melyet az alábbi számlára lehet befizetni:

Számlakezelő: Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség
Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000028-48030025

Külföldről: IBAN: HU20 1091 8001 0000 0028 4803 0025
Kérésre csekket küldünk!

A közlemény rovatba kérjük beírni a megrendelő neve és címe mellé: Adomány DH 
(Egy újság egy évre szóló önköltségi ára 2.000 Ft/példány)



Lélekszobrászat
– Apád tényleg pap? – kérdi az egyik.
– Katolikus? – értetlenkedik a másik.
– Szerinted azt elmondhatnám? – adtam rá a riposztot.
Ez a beszélgetés valóban megtörtént. Gyerekkororom és 
fiatalkorom ismerkedéseinél gyakran elhangzott ilyen, 
vagy ehhez hasonló társalkodás. Huszonéves koromra 
már összejött egy egész színes-szagos bokrétára való 
frappáns és tréfás válasz, amiket a családi életünket 
célzó kérdésekre adtam. Ezeket aztán, mint a menyasz-
szony a csokrát elhajítja, én is immár minden felhá-
borodástól mentesen, derűs nonsalansszal bedobtam 
a közösbe. Aki kapja, marja: Van nálunk karácsony, 
eszünk húst, nincs kötelező körülmetélés, mi több, 
apám néha szokott csúnyát mondani, annak ellenére 
vagy tán éppen azért, mert megházasodhatott. És igen, 
étkezéskor imádkozunk, és igen, hiszek Istenben, és 
nem csak azért, mert közel lakunk a templomhoz. 
Hosszan sorolhatnám.
A lelkészcsalád élete utáni kíváncsiskodás nagyrészt 
kimerül a vélt külsőségekben. A kívülállók sokszor 
vélelmezik, hogy a mindennapjaink telis-tele vannak ri-
tuális szokások tömegével, a kegyesség transzparens vi-
selésével. Aztán amikor valaki eljött hozzám látogatóba, 
vendégségbe, mindig elhangzott egy visszatérő mondat: 
„Milyen jófej apukád van.” 
Külsőségek és pózok helyett kizárólag emberekkel lehe-
tett találkozni a farádi parókián. Visszarévedve gyerek-

korom kulisszái közé, egyre fakóbbak a képek, azonban 
egyre élesednek bizonyos mondatok. Szállóigék latinul 
apám szájából, közmondások, bölcsességek, mottók, 
axiómák, elvek, bibliai igehelyek, családmesék, példa-
beszédek. Lélekszobrász mondatok, amelyek remélem, 
a személyiségemmé váltak. Az élet markába vette, 
összegyűrte és kihajította az ösztönökből, ambíciókból, 
önhittségből, indulatokból, „majdénmegmutatom”okból 
felskiccelt plakátarcot, aki ifjúként voltam, majd apám, 
anyám, nagyanyám, bátyáim kezét használva, agyagból, 
sárból, anyaföldből kidolgozta a neki tetsző formát, amit 
betett egy olyan kemencébe, ahol a szülői ház levegőjét 
felforrósította és benne kiégette személyiségem mai 
formázatát. 
Néha megkérdezik tőlem, vajon lehet-e hallani az 
általam írott zenékben, vagy a dalaim szövegeiben a 
szülői ház frázisait? A zeneszerzés és az írás nagyrészt 
szakma. Mégis nagyon szégyenkeznék, ha nyom nélkül 
múltak volna el a vasárnapi korálok, a zsoltárok szöve-
gei, vagy édesapám prédikációi. Csak ezeket a frázisokat 
már elengedett kézzel fogalmazom.
És, mint ahogyan a magázódás sem involvál egyértelmű 
tiszteletadást, úgy az sem szavatol semmit, hogy nekem 
egy parókián volt a gyerekszobám. Mégis, ha már meg-
kérdeztek: megköszönöm és hálás vagyok érte. 
                     

 Szücs Péter Pál 
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Mit jelent számomra lelkészgyereknek lenni?
A Balaton-felvidék egyik legszebb részén, Mencshelyen szü-

lettem. Itt kaptam meg azt a biztos alapot, ami segített eligazodni 
az élet ingoványos, nehézségektől sem mentes, szövevényes vi-
lágában. Édesapám 40 éven át volt lelkipásztora az evangélikus 
gyülekezetnek. Ő irányította rá figyelmemet egész kicsi korom-
tól Isten szeretetére, csodálatos világára, a falusi ember tisztele-
tére, a munka megbecsülésére, a család fontosságára, a boldog 
élet titkára. Az útravalót korán megkaptam, a későbbiekben csak 
meg kellett felelni ennek. A templomba járás, a gyülekezetben 
való aktív részvétel természetes volt számomra. Tudtam, hogy 
ahol templom van, ott szól Isten megerősítő igéje. Így találtam 
templomotthonra az ország, majd a világ távolabbi pontjain, és 
ez megkönnyítette életemet, a tiszta forráshoz vezetett, ami erőt 
adott minden körülmények között. 

Lelkész gyermekének lenni kiváltság, de egyben kötelezettség 
is.  Kiváltság, mert a szülői példa szinte észrevétlenül egy életre 
irányt mutatott, de kötelezettség is, mert ezzel az útravalóval e 

normák szerint kellett élnem. Ezt várta el tőlem belső meggyő-
ződésem, a család, de a világ is. Ez gyermekségem idején a falu 
elvárásait jelentette, ami kisebb, gyerekes csínytevésektől ugyan 
nem mentett meg, de erősen kordában tartott. Tanulmányaim so-
rán az iskolában lelkész gyermekeként jó előmenetelt és példa-
mutatást vártak el tőlem. Tanár lettem. A pécsi főiskolán a mi 
évfolyamunkon már 4 lelkészgyermek végzett, előtte hosszú éve-
ken keresztül egy sem. Ekkor, a 70-es évek közepén már enyhült 
a politikai nyomás felettünk. Munkahelyeimen a megelőlegezett 
bizalomnak igyekeztem mindig megfelelni. Hátrányát nem, csak 
előnyét éreztem származásomnak, bár azzal is tisztában voltam, 
hogy karriert a múlt rendszerben nem fogok befutni, de ez nem 
hiányzott akkor sem és ma sem. Hálás vagyok, hogy lelkészcsa-
ládban születtem, hogy Isten kegyelmébe vetett hitem, az evan-
gélium megkérdőjelezhetetlen üzenete a szülői háztól mind a mai 
napig elkísér. 

Horváth Zsófia

NAGYAPÁM: HORVÁTH OLIVÉR EVANGÉLIKUS LELKÉSZ 

(Káptalanfa, 1884. április 8. - Pécs 1957. február 5.)
A Soproni Teológia elvégzése után Gyurátz Ferenc püspök 
Bükön 1906-ban lelkésszé szentelte. A Kolozsvári Egyete-
men folytatta tanulmányait, Szarvason vallástanár, majd 
Komáromban segédlelkész. 1920-ban választotta meg a 
nagykanizsai gyülekezet, ahol 31 évig szolgált. Halálhíre 
húszéves koromban ért.
Én szinte mindent neki köszönhetek: hitemet Istenben, az 
evangélikus egyházba való beilleszkedést, illemet, becsü-
letet, kötelességtudatot. Ő tanított meg imádkozni. Szigorú 
volt, követelt, de mindig éreztem mögötte a szeretetét. Ő 
maga szilárd jellem volt, kötelességtudó. Vasárnaponként 
kora reggel felment a gyülekezeti otthonba, hogy felkészül-
jön az aznapi prédikációra. Mindenki tisztelte.
Tizennégy éves koromig minden nyáron vele lehettem az 
evangélikus parókián.
Ebéd után lefeküdt pihenni. Ezalatt málnát,ribizlit szedtem a 
kertben, hogy alvás után örülhessen a friss gyümölcsnek.
Nagyapám tanított meg levelet írni. Sokszor küldte vissza a 
neki írt levelet piros tollal javítva a hibáimat.
Szüleit korán elveszítette, nagyanyja nevelte nagy szegény-
ségben. Példaképe Pál apostol volt. Utolsó prédikációjában 
így vallott életéről:
„Megköszönöm neki a nagy kegyelmet, hogy szolgálatra 
elhívott, hogy erre méltatott, hogy kiválasztott engem.” Hisz 
én igazán megtapasztaltam az életben Jézusomnak a tanít-
ványaihoz intézett figyelmeztetését: „Nem ti választottatok 
engem, hanem én választottalak titeket…”
„Óh, áldjad én lelkem az Urat!”
Nagyanyám, Pap Mária méltó társa volt nagyapámnak. Ha 

nem volt kántor, odaült az orgonához is, fogadta az istentisz-
teletre érkező híveket. Hajnalban kelt, sütött, főzött.
Szombatonként együtt vittük a kerti hortenziát az oltár elé.
Tizennyolcadik születésnapomra nagyszüleim ezt írták: „Le-
gyen oly boldog, áldott és mindig az Úrban élő életed, mint 
ahogy azt mi neked nagyon szerető szívvel kívánjuk, óhajtjuk 
és reméljük.”
Konfirmációm alkalmával küldte e sorokat: „De légy hű 
drága evangélikus anyaszentegyházunkhoz is.
Szüleid után áldott drága édesanyád ő neked. Születésed óta 
vezet, őriz, tanít, imádkozik érted és veled.
A legdrágábbat, Isten igéjét nyújtja állandóan neked, s ben-
ne a kereszten megnyilvánuló kegyelmet. Őseink véreztek, 
szenvedtek, áldoztak, meghaltak ezért a mi drága egyhá-
zunkért. Soha se légy e tekintetben méltatlan utóduk!”
Ezek a szavak kitéphetetlenül meggyökeresedtek a lelkem-
ben. Kemény Lajos esperestől kapott konfirmációi igém 
szinte a folytatásaként így szól: „Légy hű mindhalálig, és 
neked adom az életnek koronáját!” (Jel 2-10)
Idézek utódja, Fónyad Pál leveléből: „Még élnek, nem sokan, 
az általa keresztelt, konfirmált, esketett hívek közül, akik 
tisztelettel emlékeznek nagyapádra. Emlegetik határozott, 
de szerető egyéniségét, pásztorkodását, sőt még vannak, 
akik tudják, hogy bizony elég nehéz anyagi körülmények kö-
zött élt családjával együtt, és soha nem elégedetlenkedett.”
Lelkésztársai 1957. február 5-én az esti órákban búcsúztak 
el tőle a pécsi kórházban. Ő így szólt: Isten legyen veletek, 
áldás rátok, odafent találkozunk!

Unokája: Csaba Piroska

Hányszor hallottam már ezt a történetet, amikor valamilyen alkalommal a bobai oltár körül tettünk-vettünk. „Felkapaszko-
dott a korláton, és lépéseket tett…” Igen, én a bobai templom oltárterében tettem meg az első lépéseimet.

Sokszor elgondolkozom azon, mi lett volna, ha… Ha mondjuk nem ebbe az országba, erre a tájegységre, faluba, családba 
születek, amibe aztán mégis. Ezek mellett a gondolatok mellett persze mindig megfogalmazódik bennem, valójában milyen 
szerencsés is vagyok.

Nehezen viselem a változást, gyerekként pedig még rosszabbul éltem meg őket. Az pedig, hogy a lelkész édesanyám eset-
leg gyülekezetet váltson, akkoriban elképzelhetetlen volt a számomra. Pedig már e rövidke szolgálati időből is, amelyet az 
egyházban töltöttem, nagyon valóságossá vált számomra a váltás jótékony hatása. Szóval szerencsés vagyok, és nem csak 
azért, mert nem kellett gyermekként többször költözködnöm, hanem azért is, mert az édesanyám lelkész. Azok közé a csoda-
bogár papgyerekek közé tartozom, aki sosem érezte, hogy ebből az egészből hátránya származik, élveztem, hogy miközben 
ugyanolyan életet élek, mint a barátaim, van egyfajta különleges életvitelünk, ami csak a miénk volt. Van egyfajta különleges 
kapcsolódási pontom úgy az Istennel, mint a gyülekezet időseivel, fiataljaival. A gyülekezethez tartozni, a gyülekezetben 
járni tanulni, és aztán otthonra találni valahogy mindig öröm volt. Sosem volt kényszer, sosem volt elvárás, hanem valahogy 
természetes volt a maga súlyával és felelősségével. Az is gyakran eszembe jut, vajon, ha szülő leszek, hogy tudom majd jól 
csinálni? Úgy, hogy a gyülekezethez, Istenhez tartozás a családomnak elsősorban élmény, és ne teher legyen?

A lelkészgyerek identitást talán sosem növi ki az ember, még akkor sem, ha már ő maga is lelkésszé válik. Valamilyen 
tevékenységemben, szokásomban, szófordulatomban még mindig az anyámat vélem felfedezni, és olyankor elmosolyodok. 
Nagy öröm és hála van a szívemben azért, hogy ez így van.                      Rosta Izabella

Járni tanulni az oltártérben
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Nagyapám, dr. Pusztay László
Ez most csupa személyes emlék 

lesz. Arról, hogy saját identitásom 
alakulásában milyen szerepe volt a 
nagyapámnak. Nyilván sokan mások 
is hatottak rám, nemcsak Ő, így ez a 
néhány gondolat csupán cserépda-
rabkája egy nagy egésznek.

Apó. És Mami.  A nagyszüleim. 
Akik miatt egyértelmű, hogy milyen 
a világ. Nincs még arról szó, hogy 
lehetne másképp. Egyértelmű, hogy 
a felnőttlét: minőség. Nem maga-
mutogató gazdagság, vagy rátarti 
dölyfösség, hanem – egyszerűen – 
tartás.

Emlékszem az első cserkésztábori 
élményemre. 1990-ben, a Mátrában 
táboroztunk a fasori cserkészcsa-
pattal. Az öregdiákok meglátogattak 
minket. A busztól fel kellett gyalo-
golni a hegyre hozzánk. Vártuk őket. 
Ahogy megjelentek, a köteles tiszte-
let is bekúszott a rétre: szuszogva, 
nekivetkőzve, megizzadva érkeztek 
meg. Határozottan emlékszem egy 
ormótlan-has-tetejéig felhúzott 
cérnaszövésű alsónadrágra is. 
Aztán megjelent Nagyapám is, aki 
már akkor is korosnak számított 
vendégeink között. (Most számo-
lom: 75 éves lehetett.) Rövidujjú, 
kitűrt fehér ing volt rajta, a fizikai 
erőlködésnek pedig semmi nyoma. 
Ha volt is, nem kellett, hogy lássuk. 

Később raktam össze a képet, amit 
remélem, helyesen tettem: meg 
kellett tanulnia a sárban is tisztának 
maradnia. Hiszen évtizedekig járta 
Surd határát, sokszor gyalog, vagy 
motorral. És akkor a közéletről még 
nem is beszéltünk…Legendaszerű a 
következő kép is – és a gyermekeim 
vajon mit gondolnak erről, apata-
xin érkezve az iskolába? – ahogy a 
hátán viszi a csurgói gimnáziumba 
járó nagylányát az úton, hogy annak 
ne legyen sáros a cipője…

Egy olyan korban élt, ami talán 
kicsit egyértelműbb világ volt? – 
nagyságrendekkel nehezebb felada-
tokkal.

A háború alatt doktorált Német-
országban, 1943-ban. Hazatérve 
elvette nagyanyámat. A m.kir. 
főhadnagy lelkész úr és a m.kir. ta-
nítókisasszony soproni életkezdését 
keresztülhúzta a háború. Szépre-
ményű életükbe belepiszkított a 
történelem. 1944 novemberében 
a frissen kinevezett tábori lelkész 
Németországba menekülő alakulata 
után indult, saját kislánya érkezését 
hónapokkal később, amerikai hadi-
fogságból való hazaérkezése után 
üdvözölhette csak. Vajon mi kell 
ahhoz, hogy valaki keresztülutazza 
a front hátországát, „stoppolva” 
felkéredzkedve katonai járművek-

re, tüdőgyulladással megérkezve 
a „helyszínre”? Mi kell ahhoz, hogy 
ebben kitartson? Elszántság ez, el-
kötelezettség egy idea mellett, am-
bíció – vagy egyszerűen rendszerhű-
ség, a keretekből való kilépésre való 
képtelenség? 

Az amerikai hadifogságból egy 
darabjaira szétesett és folyamato-
san tűrhetetlenül „rossz” irányba 
változó világba tér haza. Püspöke 
Ágfalvára helyezi a megszűnt tábori 
lelkészség kötelékéből. Így édes-
anyám Sopronban születik meg. 
A városban, amihez ezer szállal 
kötődnek: a poncichter és határvédő 
burgenlandi ősökkel bíró tanítóleány 
– aki maga is tanítónőnek készül - 
és a balatonfelvidéki kisnemesi és 
iparos felmenőkkel bíró, az első há-
ború után félárvaként a Rózsák terei 
evangélikus árvaházban emberré 
növekedő fiatal lelkész. És a helyzet 
csak egyre súlyosbodik. A gyüleke-
zet kitelepítését a lelkészcsalád is 
végigszenvedi: alig 30 évesen ott 
áll az emberekkel „megrakott”, 
Németországba induló marhavago-
nok mellett az állomáson, miközben 
zúgnak a harangok… és az egyik 
kocsiból felcsendül a magyar him-
nusz… A következő 6 évtizedben, 
hosszú élete végéig, elkíséri aztán 
az ágfalviak szeretete.

Ágfalva után következik Surd. 
1952-ben. A zsákfaluban megürülő 
lelkészi állás mellett vonzó „le-
hetőség” Nagyanyám öröksége, a 
hegyoldali szőlő, minek művelése 
talán eltartja az addigra 5 szemé-
lyesre duzzadt családot. „Így lettem 
vincellér, kisfiam!” – látom máig, 
ahogy mondja. És ebben a mon-
datban nincs óriási szemrehányás 
és nincs hatalmas megkeseredés. 
A doktori fogadalom, ami a követ-
kező lelkészgenerációk tanítására 
kötelezi elmondóját, az Ágfalváról a 
soproni lelkészi állásra való elfoga-
dott meghívás ÁEH általi felülírása, 
Nagyanyám és a gyerekek fél évig 
Sopronban maradása lehet, hogy 
már feldolgozott fájdalom abban az 
időben, amikor velem beszélt. Így 
kerülnek Surdra 1952-ben, ahova 
1965-ben érkezik a villany… Nagya-
nyám – az apácáknál felnövekedő, 
óvott virágszál, akiben öröklődik 
édesapja tanítói vénája, ám pap-
feleségként nem taníthat a helyi 
iskolában sem - a hideg vízű kúton 
mossa a ruhákat. Kitartanak. Az 
egyháztörténelem nem tartja nagy 
ellenállóként nyilván – ám a különös 
házi őrizetben élő Ordass püspök-
nek küldött rendszeres gyümölcsös 
kosár bizonyára nemcsak az egykori 
jelentésekben van a megfelelő hely-
re feljegyezve.

Mondhatná a kedves olvasó, hogy 
mások is így éltek. Mi ebben a külö-

nös, mi ez a nyavalygás? Számomra 
különösen fontos – főleg, amikor sa-
ját életutamat és kihívásaimat látom 
–, hogy az Előttem járt hogyan állta 
a sarat, miből szerezte erejét.

37 évesen kerül Surdra. Amikor 
megérkezik a család a faluba, jön 
egy zongora is, meg szobabútor, stb. 
Szép kelengye, még az ántivilágból. 
Így aztán jogosnak tűnik, amikor 
azt mondják: „…minek adjunk a 
papnak, hiszen neki több van, mint 
nekünk?!” – és sír a kályhában a 
frissen vágott vizes fa, hiába vannak 
ott egészen kicsi gyerekek is. Fél 
évszázaddal később, évtizedekkel 
nyugdíjba vonulása után választják 
surdi díszpolgárrá. Mert a világ 
változik.

És elkezdődik a hűség próbája. 
Az 50-es, 60-as és 70-es évekről 
kevés történetet hallottam. 27 évet 
töltenek itt. Nagyanyám a kántor, a 
gyermekmunka felelőse – említeni 
sem szoktuk, mint ahogy a Szent-
írás is elfeledkezik az 5000 ember 
feleségeiről és gyermekeiről.

77-ben jön a következő próbatétel. 
Ha már muszáj valaminek nevezni. 
Motorbalesetben meghal a nagybá-
tyám. Édesanyja egyetlen fia. Nem 
tudom, hogy lehet-e ennél nagyobb 
kín. Nyilván igen. 

Még négy évig maradnak Sur-
don, aztán Budakalászra költöz-
nek. Innen jár be a következő bő 2 
évtizedben az Országos Evangélikus 

Múzeumba. Németül magyarázza az 
egyháztörténelmet a betérő ven-
dégeknek. Nem győzöm sajnálni, 
ahogy akkor untam hosszú előadá-
sait, és nem figyeltem eléggé. De 
hát ez is egy lecke. 

Amikor a magam bajai miatt 
elkeseredek, amikor olyan problé-
mákba ütközöm, ahonnan úgy tűnik, 
nincs kiút – hát igen. Leginkább 
akkor segít látni valaki mást. Akinek 
sikerült megtartania derűjét és tar-
tását. „Csak az Isten nagy kegyelme, 
hogy még élünk, hogy még nincsen 
végünk!” – tanította Jeremiással 
együtt élete utolsó szakaszában. 
Neki elhiszem. 

Emlékszem a halála előtti né-
hány napra 2006 elején. Adrival, 
feleségemmel bementünk hozzá a 
kórházba. Boti – nagyobbik kisfiam 
– már jól láthatóan domborította 
édesanyja büszkeségét. Megkértem, 
áldja meg. Nagyapám félig ülve az 
ágyán, összekulcsolt kézzel küzdött. 
Látszott rajta, hogy harcol. Becsü-
letesen. Azt a harcot, amit mindenki 
egyedül vív. A beszélgetés egyik 
pillanatában aztán a mindig-erős 
hirtelen érzékeny fiatal fiúvá vál-
tozott, megkönnyesedve tekintett 
ránk, és aztán azt mondta, kérte: 
„Bocsássatok meg!”. 

Néhány nap múlva meghalt. Az 
Általa ültetett diófa az arnóti paró-
kiaudvaron tavaly már szép termést 
hozott.         Buday Barnabás esperes

LELKÉSZGYERMEK?
Nem, csak egy gyermek! Más lesz attól valaki élete, hogy lel-
kész az egyik, vagy több családtagja? Nem! Ugyanúgy lehet 
szeretni vagy nem szeretni más munkavállalókat, hivatással 
élőket is. Számomra mindig egy varázslatos világ volt, 
ami másoknak nem adatott meg. Különlegesnek éreztem 
magam, hogy többet tanulhatok édesapámtól és minden-
re választ kaphatok. Megtanultam és megértettem, hogy 
mi az a hit és milyen ha valaki nem hisz a megváltásban. 
Szuper erőnek tartottam... 
Sajnos az emberek többsége nem így látta, nekik nem volt 
ez különleges vagy varázslatos. Kirekesztettek és nem értet-
ték ennek a fontosságát, értelmét. Nem hittek a teremtés-
ben és hatalmas vitákat kezdeményeztek az ellenkezőjéről. 
A családom sem tekintette ezt különlegesnek, hanem egy 
hivatásnak amit szeretetből választ az ember, nem köteles-
ségből.                  Schermann Tilla Réka

Mit jelent számomra  
lelkészgyermeknek lenni?
Érdekes, mindenképpen elgondolkodtató kérdés. Nem 
hiszem, hogy valaha is másképpen tekintettem magamra/
magunkra, mint más családokra. Ez alapján azt mondanám, 
számomra lelkészgyermeknek lenni azt jelentheti, amit 
más családokban más fiataloknak rendőr-, tűzoltó-, orvos-, 
bírógyermeknek, vagy bármilyen más foglalkozású szülő 
leszármazottjának lenni. Egy kicsit finomhangolható azért ez 
a vélemény olyan dolgokkal, mint adott esetben az érték-
rendbeli eltérések más fiatalokhoz, vagy családokhoz képest, 
amik miatt akár nehézségeink is adódhattak, főleg általános 
iskolában, gimnáziumban. Ebből fakadóan talán egy kicsit 
mindig kívülállónak éreztem magam ezen évek alatt. Később 
ezek a dolgok eltűntek, vagy legalábbis kevésbé váltak meg-
lepővé, hozzászoktam, természetessé vált.  Schermann Áron

Természetesen lelkész?
Keresve sem találnék annál természetesebb dolgot, mint hogy egy lelkészházaspárnak vagyok a gyermeke. Tizennyolc 

éves koromig bárhol laktunk a Dunántúl különböző szegleteiben, legalább még ketten mindig osztoztak velem ebben a sors-
ban. Volt, hogy még az osztályban is volt másik papgyerek. A költözéseket persze nem szerettem, de annál alkalmazkodóbbá, 
nyitottabbá tettek. A szárazdi parókiaudvar konkrét emlékek nélkül is az ősbizalom édeni helyszíne, a siófoki templomdomb 
számomra szánkópálya is, a finnországi Ouluban töltött idő kitörölhetetlen családi kaland, a pécsi kis tetőtéri zúg az első 
saját szobám volt, a kőszegi évek alatt pedig talán leginkább otthonra találtunk. Ezek a települések mindig többet jelentettek 
önmaguknál. A gyülekezetekből bőséggel került ki „pótnagymama”, játszótárs, legjobb barát, későbbi szolgatárs. A költözé-
sek nélkül nem ismerném a feleségemet sem. Sosem éreztem azt, hogy nehéz lenne a lelkészgyerek sors, még karácsonykor 
sem. Persze, az osztályban voltak piszkálódások, meg néha Padrénak szólítottak, vagy Vándornak, és a matematikafüzetben 
kellett „vallásháborúznom” egy katolikus osztálytársammal. És igen, kialakult az a bizonyos lelkészgyerek mosoly, amire 
állandóan felhívjuk egymás figyelmét más papgyerekekkel. Az a szelíd, bólogatós. Amikor arról kérdeznek, hogy szüleim 
példája miatt lettem-e magam is lelkész, mindig hárítok. Ennél több kellett. Tizenkilenc éves koromig tudatosan fel sem 
vetődött a lehetőség, de amikor belülről/felülről is éreztem a hívást, akkor már úgy tűnt, hogy valahol ez is a világ legtermé-
szetesebb dolga.             Baranyay Bence
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„Pozitív örökség” – az emberekkel való bánásmód

Mind a bokodi, mind a mendei gyü-
lekezetben úgy éreztem magam, mint 
egy nagy családban, ami a későbbi 
életemre is nagyon sok pozitív hatással 
bírt. Mindenki ismert és minket gye-
rekeket nagy-nagy szeretettel vettek 
körül. Természetes volt számunkra, 
hogy minden vasárnap ott voltunk a 
délelőtti és délutáni istentisztelete-
ken, az ünnepeket is együtt éltük át a 
gyülekezettel.

Édesapám egyik tálentuma volt a 
lelkigondozás. Nagyon szeretett az em-
berekkel beszélgetni, mindenkivel szót 
értett, egyik legfontosabb feladatnak 

tartotta a gyülekezeti tagok látogatását. 
Nálunk a parókián is sok ember meg-
fordult. Édesapám nyitottsága, empáti-
ája, élet-és emberszeretete, édesanyám 
vendégszeretete már gyermekként is 
nagyon szép és követendő példa lett 
számomra. 

Talán az egyetlen nehézség az volt, 
hogy édesapám szolgálatai miatt sokat 
volt távol, de ő volt az is, aki min-
dig otthon várt mikor hazajöttem az 
iskolából. Ha tehettem, mentem vele a 
szórvány istentiszteletekre is, később a 
kántori szolgálatba is besegítettem. Na-
gyon szép emlékeket őrzök a mendei 

fiatal házasok köréből, amely igazán 
összetartó baráti közösséggé fejlődött. 
Számomra is nagyon meghatározó 
volt, húsz évesen életre szóló tanítást 
kaptam a házastársi kapcsolatokról, 
a hűség fontosságáról és a gyerekne-
velésről. Az alkalmak során sokszor 
vigyáztam a párok gyermekeire és az 
itt is átélt szép élmények indítottak el a 
hitoktatói pálya felé vezető úton.

Különösen nagy öröm számomra 
(pozitív örökség), ha valakinek lelki 
segítséget adhatok: ha vigasztalhatok, 
bátoríthatok, együtt örülhetek vagy 
éppen sírhatok.

Simonfay Eszter papné, akinek édesapja Simonfay Ferenc lelkész volt, aki hosszú időn keresztül a bokodi majd a mendei 
gyülekezeteket pásztorolta.
Eszter arra a kérdésre, hogy: „Mit jelent számára lelkészgyereknek lenni?” - ezt a frappáns választ adta:

Imádkozni, énekelni otthon, családi körben naponta volt alkalmam eszmélésem óta; három éves koromtól pedig már részt 
vehettem a reggeli könyörgéseken, a gyermek-bibliaórán, sőt  vasárnap az istentiszteleten is.   
Család és gyülekezet vonatkozásában teljes volt a harmónia, ugyanazt az igazságot hallhattam mindkét helyen, ráadásul 
egyazon személytől, az édesapámtól.
Az első disszonáns hangok az óvodai időkben jutottak el a tudatomig. Az ötvenes évek legelején az illetékesek fontosnak 
tartották a legifjabb korosztály ideológiai formálását. Szüleim pedig azt tartották fontosnak, hogy a közös nevezőre nem 
hozható eszméket -alig négyévesen- valamiképpen kezelni tudjam.  Elmagyarázták mi a „hivatalos álláspont”, biztosítottak, 
hogy mi továbbra is tartjuk magunkat a mi igazságunkhoz, de erről az óvodában, vagy más nyilvános helyen jobb, ha nem 
beszélnek.  
Ez az egyszerű eligazítás azután érvényben maradt az iskolai, sőt egyetemi időkben is. Diákéveim során nem egyszer szem-
besülhettem a származásommal kapcsolatos megkülönböztetéssel. Akadt pedagógus, aki személyemre szabott, emelt szintű 
követelményrendszerrel próbálta fékezni tanulmányi előmenetelemet, és soha nem tudta meg, mennyire hálás vagyok érte 
mind a mai napig, mert így tanultam meg, hogy elsősorban nem másnak,  hanem a szüleimnek és magamnak tartozom a 
tőlem telhető  maximális teljesítménnyel.  Ennek köszönhetően vettek fel –hátrányos származásom ellenére első nekifutásra 
- az orvosegyetemre.
Budapestre kerültem. Nagybátyám, a Deák téri templom kántora és a Lutheránia karnagya elvárta, hogy  tagja legyek  kó-
rusának. A Bach kantáták, motetták, passiók elementáris erejű szakralitása életre szóló élményem marad. 
Pályám kezdetén a lelkészek inkognitóban látogathatták a kórházakat, némelyeket még úgy sem, noha a betegek egy része 
igényelte a spirituális gondozást, és valami sajátos radarberendezés segítségével találták meg azokat az orvosokat, ápolókat, 
akik ez ügyben megszólíthatók voltak. Sok gyönyörű beszélgetés emlékekét őrzöm, és nem egyszer tapasztaltam,  hogy a 
hit segítheti nemcsak a gyógyulást, a gyógyítást is. A házasságot csak az Örökkévaló teheti teljessé, mondta édesapám az 
esküvőnkön.  Gyakorló, sőt hitvalló evangélikus férjemmel negyvenhét éven át együtt igyekeztünk a teljesség felé, nyolc éve 
immár egymagam vagyok úton…, az irány változatlan. Kedvezőtlen csillagzat alatt született, mondhatná bárki, a háború 
után két évvel, vidéki lelkészcsaládban világra érkezett sokadik gyerekről. Tény, hogy a lelkészek társadalmi megítélése a 
születésemet megelőző években jelentősen megváltozott és ez a változás családunkat is érintette. Ennek ellenére, hét évtized 
távlatából, annak minden tapasztalatával magam mögött elmondhatom, hogy a szülői ház, a család, amelyben felnőttem, 
életre szóló ismeretekkel, energiákkal, szellemi és lelki javakkal látott el. Örök hálával tartozom mindezért Szüleimnek és a 
Teremtőnek.   

Szokolayné dr. Weltler Magdolna

Lelkészcsaládban születtem

Mit jelent számomra, hogy lelkészgyerek vagyok?
Gyermekkoromban a testvéreimmel so-

kat kérdezgettünk anyukánktól, hogy miért 
lett lelkész. Ő pedig elmesélte, hogy náluk 
gyerekkorában otthon nem jártak temp-
lomba, és nem beszélgettek Istenről. Ezen 
először kissé meglepődtem, mert persze 
tudtam, hogy sok olyan ember van, aki nem 
hisz Istenben, de azt nem gondoltam, hogy 
az anyukám és a testvérei, szülei nem imád-
koztak volna esténként, vagy nem mentek 
volna el vasárnaponként templomba, gye-
rekfoglalkoztatásra. Ez nekem akkor fur-
csa volt. De anyukám tovább mesélt, és 
elmondta, hogy egyetemista korában meg-
tért, és ezek után nagyon szeretett volna 
másoknak is segíteni, hirdetni Isten szere-
tetét és kegyelmét: ezért lett lelkész. És én 
ezért nagyon tisztelem őt. A legtöbb lelkész 
általában egy falusi vagy városi gyüleke-
zetben dolgozik. Istentiszteleteket tart, a fo-
lyamatosan megújuló közösséget próbálja 
összekovácsolni mindenféle programmal: 
bibliaórával, ifjúsági foglalkozásokkal, és 
még sok más egyébbel. Gyülekezeti tago-

kat esket, keresztel, konfirmációs órákat 
tart. Az én anyukámnak viszont kicsit más 
a szolgálata. Mikor a két nővérem után az 
ikertestvéremmel megszülettünk, elköltöz-
tünk a felpéci parókiáról, anyukám másnak 
adta át a gyülekezetet, és velünk otthon ma-
radt addig, ameddig óvodába nem mentünk. 
Ezek után egyetemi lelkész lett Győrben, és 
azóta ez a munkája, immáron 10 éve. Az 
egyetemi lelkészeknek kicsit más a fel-
adatuk, amibe kisgyermekkorom óta bete-
kintést nyerhettem. Mivel az egyetemisták 
még elég fiatalok, egészen máshogyan kell 
megszólítani őket. Így anyukám feladatai 
eltérnek egy gyülekezeti lelkészétől. Pél-
dául egyetemi órát is tart, aztán húsvéti, 
ádventi alkalmakat, karácsonyi keresztény 
könyvvásárt szervez, de ő is tart bibliaórát 
az egyetemistáknak, és istentiszteletet fia-
taloknak. Én nagyon szerettem ezeket az 
alkalmakat egészen kicsi koromtól a mai 
napig. Sok a jó élményem ezekről. Volt 
olyan, mikor engem és a testvéreimet be-
vitt anyukánk az egyik egyetemi órájára. 

Ameddig a többi hallgató már a nap végén 
(eléggé fáradtan) próbált figyelni, akkor mi 
az első sorban ettük a még illatozó pala-
csintát. Aztán mikor anyukám LIFT! kon-
certet szervezett, az ikertestvéremmel azon 
versengtünk, hogy ki mikor nyomhatja meg 
a számítógépen a ,,nyíl” gombot, hogy a 
kivetítőn tovább haladjon a dalszöveg. De 
a közösen eltöltött Szélrózsákon is nagyon 
jól éreztem magam, vagy a minden évben 
megrendezett ádventi könyvvásárokon, 
ahol a testvéreimmel felváltva árultuk a 
keresztény témájú könyveket, és anyukám 
kedves munkatársai mindig megkínáltak 
minket mézeskaláccsal. Egyszóval min-
dig is szerettem anyukám alkalmaira járni. 
Most már, hogy egyre nagyobb vagyok, a 
lelki töltete, üzenete is fontos az ilyen prog-
ramoknak. Ezért már egyre jobban tudom 
értékelni azt, hogy anyukám lelkész, és ez-
zel közvetíti mindannyiunk számára Isten 
szeretetét. Nagyon hálás vagyok a Jóisten-
nek, hogy lelkészgyerek lehetek. 

Bogdányi Boróka (15 éves)

„Ismertesd meg velem, melyik úton járjak”  
(Zsolt 143,8b)

80 év távlatában 18 év a szülői házban, mely a II. világhá-
ború és az utána következő ateista-kommunista idő 1956-ig. 
Édesapám a Soproni Líceum vallástanára és a diákotthon igaz-
gatója volt. Édesanyám háztartásbeli. Öten voltunk testvé-
rek. Két nővérem 10 és 8, bátyám 6 évvel volt idősebb, húgom 
pedig 5 évvel fiatalabb nálam. A gyermeknevelés az otthon 
lévő édesanya feladata volt. Együtt mondtuk az esti és reggeli, 
a közös étkezéseknél pedig az asztali imát. Sokat játszottam 
magamban. Ha eluntam, Édesanyám mesélt ebédfőzés, vagy 
délutáni varrás, kötés közben. Ilyenkor mondott bibliai történe-
teket is. Közülük különösen megragadott József története. Ád-
ventben minden este volt áhítat. Kinyitottuk a kis ádventi ház 
ablakait, melyekben egy-egy ige volt. Karácsony este az áhítat 
után mehettünk át a másik szobába a karácsonyfához, és ki-ki 
sorban kibontogathatta az ajándékait. A diákotthonban minden 
este volt áhítat. A szombat estin mi is részt vehettünk. Temp-
lomba a nagy távolság miatt ritkábban mentünk mi, kisebbek. 
Emlékeim közt a harangok és az orgona hangja, a templombel-
ső látnivalói mély nyomot hagytak. Isten közelsége megérin-
tett, de értelmem a lényeget még nem fogta fel. Azt tudtam, 
ha szüleimet megszomorítom, engedetlen vagyok, visszafele-
selek, válogatok: ez vétek. Isten is haragszik rám. Bocsánatot 

kell kérnem Tőle és szüleimtől is. A háború vége, a frontidő 
alapjaiban rázta meg életünket. Kibombáztak. Édesanyám 
ajkáról ekkor hangzott el a bizonyságtétel: „mindenünket el-
vesztettük, de Isten mindannyiunk életét megőrizte.” A front 
elől külföldre menekültünk a teljes létbizonytalanságba. Egyik 
napról a másikra tapasztalhattuk meg, hogy Isten itt is gondos-
kodik rólunk. Bajor földön egy kis falu iskolájában kaptunk 
ideiglenes szállást. Itt már minden este volt családi áhítatunk. 
Együtt énekeltünk, imádkoztunk, és reménykedve vártuk, hogy 
hazatérhessünk, ami 1945 októberében meg is történt. Egyik 
lelkészünk fogadta be családunkat otthonába. Itt már rendsze-
resen voltak esti áhítataink. Az új rendszerben mindannyian 
megéreztük, hogy hitünk miatt hátrányos helyzetben vagyunk. 
Gondolkodásomban és életem alakulásában döntő hatása volt 
Édesapámnak, aki a maga hűséggel végzett munkájával együtt 
arra tanított, hogy lelkiismeretesen álljak helyt, és Istentől ka-
pott képességeimet bontsam ki az Ő segítségével. Nővéreim 
diakonisszának, bátyám teológiára készült. Konfirmációmkor 
már ez volt az én kérdésem is: hol mutatja meg Urunk az én he-
lyemet is az életben? Lelkész felesége lettem. Családi háttere-
met imádkozó, hitüket nyíltan megvalló, életüket Isten kezébe 
letevő szülők gondoskodó szeretete képezte, és ez kísért végig, 
míg csak együtt járhattuk földi vándorutunkat. Legyen áldott 
érte Urunk, Istenünk! 

Asbóth Lászlóné

Élet egy lelkészcsaládban a múlt század közepén
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Missziói lelkület
Gyermekként, osztálytársaim köré-

ben gyakran találtam szemben maga-
mat ezzel az ártatlannak szánt, mégis 
oly sokat mondó kérdéssel: „A te apu-
kád és anyukád csak vasárnap dolgo-
zik?”. Ekkor mindig elcsodálkoztam. 
Belenéztem a kíváncsi szempárba, és 
végiggondoltam szüleim egy átla-
gos hetét. Édesapám vagy édesanyám 
hétfőn bibliaórát tart, kedden temet, 
szerdán látogat, előtte adminisztrál, 
hittanon vagy megbeszélésen van – és 
még pörögtek bennem a különféle el-
foglaltságok. Persze valóban készültek 
még a vasárnapi istentiszteletekre is, 
de ez már csak természetes. És ebben 
semmi furcsát nem találtam, hiszen ez 
így van rendjén, ha egy gyermek szülei 
lelkészek – gondoltam ezt akkor.

És ez valóban így van rendjén? Tet-
tem fel a kérdést már később, csak 
magamnak, tinédzser-egyetemista 
koromban. Természetes, hogy a kará-
csonyt otthon, rokonoktól távol tölt-
jük, a családi életünk többek számára 
egy nyitott könyv, ugyanakkor gyakran 
találkozhatunk mosolygós, hálás ar-
cokkal vagy vígan játszhatunk a tágas, 
zöldellő parókiaudvaron? Hiszen fiata-
lon, személyes krisztushit nélkül csak 

a csupasz pozitívumok vagy negatívu-
mok fogalmazódtak meg bennem. Nem 
tudatosodott, hogy a lelkészek a rájuk 
bízottak felelősségteljes pásztorolá-
sával, az ige tiszta hirdetésével Isten 
missziói munkájában vehetnek közvet-
lenül részt. Nem láttam meg, hogy az 
evangélium közvetítésével hozzájárul-
nak ahhoz, hogy mások is megismerjék 
azt a kegyelmet, amit az Úr Jézustól 
kaptunk ajándékul. Mindez csak akkor 
vált tisztává, mikor már a saját szemem 
is felnyílt, és én magam is megtapasz-
taltam a Megváltó közelségét. Ezáltal 
már könnyebben tudok válaszolni a 
korábban feltett kérdésre. Igen, a lelké-
szek életében mindez valóban így van 
rendjén. 

Meglátásom szerint az igei szolgála-
tok mellett azonban sok egyéb, techni-
kai feladat hárul rájuk. Ők például nem 
projektmenedzserei vagy pályázatírói 
egy gyülekezetnek, közösségnek, ha-
nem elsősorban lelkipásztorai, -gondo-
zói. Az egyházi funkciókon túl pedig, 
ha kisebb-nagyobb lemondások árán is, 
de meg kell teremteni az ideális egyen-
súlyt a gyülekezeti és családi élet kö-
zött is, nem ejtve csorbát sem a szolgá-
latokon, sem a pihenésen. Akik pedig 

azt az elhívást kapták a Szentlélektől, 
hogy Isten igéjét hirdessék, már képe-
sek a fókuszt az igazi lényegre, magá-
ra Jézus Krisztusra irányítani, háttérbe 
szorítva ezáltal önmagukat. Mindezt 
hitelesen, természetesen, erőlködéstől, 
izzadságtól mentesen. 

A hivatás egyik kulcsa, a misszi-
ói lelkület ugyanakkor nem csupán a 
lelkészek sajátja. Ez mindnyájunkban 
ott lehet. Lelkészfeleségként Salgótar-
jánban ma már hálát adok azért, hogy 
férjem oldalán jómagam is aktív részt-
vevőjévé válhatok ennek a szolgálat-
nak. És ne feledjük, hogy minden hívő, 
megtért ember feladata ez. A lelkészek 
mellett, velük együtt mindnyájan oda-
mehetünk másokhoz, élhetjük úgy éle-
tünket, hogy azzal Felfele mutassunk. 
Vegyük ezt észre, legyünk segítő társai 
lelkészünknek, és vágyódjunk mi is 
részt venni Isten missziói munkájában. 
Mindannyian Krisztus testének részei 
vagyunk, más-más módon tudunk szol-
gálni. Imádkozzunk azért, hogy akár 
lelkészként, akár laikusként is, de meg-
találjuk azt az utat, amelyen a Minden-
ható szívesen lát minket!

Horváth-Hegyiné Lupták Dóra

Lelkészek és gyülekezet
Lelkészcsaládban nőttünk fel iker-

testvéremmel. Dédapánk Sopronban 
teológiai tanár, Nagyapánk esperes és 
Édesapánk lelkész volt. Mindannyi-
ukra felnézhettünk hitbeli kiállásukért 
és hazaszeretetükért. Dédapánk né-
met származása ellenére családjával 
együtt támogatta Sopron hazánkhoz 
tartozását, Nagyapánk esperesként hű 
maradt Ordass Lajoshoz, püspökéhez, 
Édesapánk pedig katonalelkészként 
mutatott példát a II. világháborúban és 
1956-ban is. Előbb kommunista pap-
nak tartották, majd 1945 után ő lett az 
egyik legreakciósabb, legklerikálisabb 

pap egyházunkban Krisztus Urunk 
melletti kiállása és hazaszeretete miatt.

Mellettük Urunk Istenünk kegyelmé-
ből 73 életévem alatt igazi nagybetűs 
LELKÉSZ testvérek példamutató hit- 
erősítő szolgálatát ismerhettem meg. 
Gyermekkoromban Pécelen Ordass 
Lajos püspökünket, Sztehlo Gábort, 
Édesapám egyik barátját és szolgatár-
sát, Halász Endre plébános urat, vala-
mint a környező evangélikus lelkésze-
ket említem: id. Győri Jánost, Ferenczi 
Zoltánt és az isaszegi felfüggesztett 
és bebörtönzött református lelkészt, 
Tánczos Dezsőt.

Házasságomkor 1974-ben Pesthi-
degkútra kerültem, ahol megismer-
hettem Danhauser Lászlót, Ruttkay 
Elemért, Csengődy Lászlót, Takács Jó-
zsefet, Kőszeghy Tamást, dr. Zsigmon-
dy Árpádot, Ittzés Istvánt, valamint a 
szeretetotthon aktív és ide, az otthonba 
költözött nyugdíjas lelkészeit és a ma-
iakat, akik most is önzetlenül segítik 
gyülekezetünket, hogy beteg lelké-
szünk, Fodor Viktor időnként akadozó 
szolgálatát kiegészítsék: Sztojanovics 
Andrást, Veperdi Zoltánt, Gazsóné 
Verasztó Teodórát, legújabban Greger-
sen-Labossa Györgyöt és Szilák-Túri 

Krisztinát. (Helyhiány miatt sajnála-
tomra nem tudok mindenkit felsorolni.)

Édesapámtól azt tanultam, hogy két-
féle lelkész és egyháztag van. Akik 
egyházunkért élnek és akik egyhá-
zunkból. A kommunista egyházellenes 
időkben a legnagyobb hatással a gyü-
lekezetekre a volt hitoktató lelkészek 
voltak és azok, akik már munkahelyen 
dolgoztak valamilyen szakmában. Az 
első Országos Evangélikus Találkozón 
Orosházán figyeltem fel arra, mennyire 
lelkészfüggő egy gyülekezet.

Úgy kell helytállniuk példamutató-
an, hogy kiszolgáltatottak családjuk-
nak, gyülekezetüknek, többszörösen a 
világi ateizmusnak és nagyon sokszor 
a kollaboráló egyházi felsőbbségnek. 
Az előző lelkészgenerációnak tapasz-
talnia kellett a II. világháború elhú-
zódását is. Ne felejtsük el a későbbi 

sorozatos tragédiákat, a háború okozta 
családveszteségeket, a hadifogságokat, 
az átnevelő táborokat, az oktatás meg-
változtatását, az egyházüldözéseket és 
a politikai zsarolásokat. Sokszor nem 
értem, hogy mai lelkészeink és egyház-
vezetőink közül ezekről a megaláztatá-
sokról tudva néhányan hogyan mernek 
mai terrorról beszélni.

Több éves egyházi és később fel-
ügyelői munkám során láttam, hogy 
mennyire nem tudnak egymással 
őszintén kommunikálni egyházi fel-
sőbbség, lelkész és gyülekezet. Leg- 
elkeserítőbb a kölcsönös sértődéssel 
való zsarolás, a másik lenézése, de ta-
pasztaltam már felesleges félelmet 
is. Urunk előtt mindent meg lehet és 
meg kell beszélni, csak a hogyanra fi-
gyeljünk. Sajnos komoly változásokat 
okozott a kis gyülekezetek életében is, 

hogy „céggé” kellett alakulnunk, és 
támogatásfüggővé váltunk a Zelenka 
Pál Szolidaritási Alap és a LÉM beve-
zetése miatt. Egyedüli reményt Urunk 
és egyházunk segítsége mellett a hitok-
tatás bevezetése és arra alapozva egy 
megerősített gyülekezet jelent. A mai 
lelkészi munka sem egyszerűbb. Egyre 
több világi behatás éri gyermekeinket 
és gyülekezeti tagjainkat is a könnyebb 
élet ígéretével. Sohasem szabad elfe-
lejtenünk, hogy arra ítéltettünk, hogy 
„orcánk verejtékével” élhetünk. Ahol 
ez nem így van, annak később mindig 
ára van!

Ezért azután példát véve Urunk aka-
ratához hű elődeinkről és hálát adva 
az eddigiekért, egymást megbecsülve: 
térdre, imára és együttes munkára fel!

Békés Tamás

Legjobb, ha már itt, rögtön az elején elfogultságot jelentek 
be. Hiszen képtelenség egy olyan valakinek a „Lelkész”-ről 
érzelemmentesen írni, akinek családjában a lelkészek száma 
ennyire magas. Édesapám, mindkét nagyapám, egy déd-
apám, egy ükapám, három nagybátyám, egyik keresztapám, 
egy unokabátyám, számos barátom és ismerősöm mind az 
ároni hivatást választották, vagy kapták. Kérem tehát az ol-
vasót, legyen elnéző velem a továbbiakban. Tapasztalatom 
szerint a magyar ember „genetikai okokra visszavezethető-
en” ért a focihoz, okosabb az orvosnál és a tanárnál. Ezt már 
csak az evangélikusok múlják felül, akik mind azt is tud-
ják, hogy milyen egy jó lelkész, mit kellene annak csinálni. 
A lelkész dolgozzon sokat, de mindig legyen szabad ideje, 
értsen a gyerekek és a fiatalok nyelvén, találjon hangot az 
öregekkel is, legyen elméleti ember, de tudja, hogy a szer-
szám melyik végét kell megfogni, értsen a pénzügyekhez, az 
építkezésekhez, az oktatáshoz, tartson minél több hittanórát, 
de legyen jelen délelőttönként a hivatalban. Igehirdetése le-
gyen megszólító, de túl közel azért ne akarjon jönni hozzám, 
legyen igazi lelkipásztor, de az én életemben ne vájkáljon, 
beszéljen szépen, de a szívem-lelkem köré épített burkot ne 
törje át, ríkassa meg az öregasszonyokat, de engem ne akar-
jon meghatni.
Elvárásunk és torz képünk van elég tehát. Különös tekintet-
tel arra, hogy erősen átalakulóban van a lelkésznek készülők 
elképzelése is az egyházi szolgálatról ahhoz képest, amely 
emlékként gyerekkorunkból bennünk él, vagy amelyről oly 
sok idealizált (és gyakran torzított) beszámolót hallottunk 
már. Régen így volt, régen olyanok voltak stb. Milyen tehát 
számomra az ideális lelkész? Hadd villantsak fel erről né-

hány szempontot, nem kihagyva azt sem, hogy ez a kérdés 
szerintem csak a gyülekezettel együtt értelmezhető. Nincs 
ugyanis jó lelkész, csak jó lelkész-gyülekezet kapcsolat van. 
Csak a kettejük egymásra találásából fakadhat növekedés. 
Elsőként a Szentíráshoz való hűséget kell említenem. A lel-
kész olvassa és olvastatja a Bibliát, maga is sokat forgatja és 
erre tanít másokat is. Tudja, hogy az minden mondanivalónk 
és tettünk alapja. Ugyanakkor nem tölténytárnak használja, 
aminek segítségével bármikor bármilyen helyzetben képes 
tüzelni. A Biblia nem fegyver a kezében, hanem iránytű, 
amely alapján ő is tájékozódik, és amelynek használatára, tit-
kaira és élvezetére megtanítja az övéit. Tudja, hogy az Isten 
igéjére fordított idő nem veszteség a munkaidőben, hanem 
színtiszta nyereség. A lelkész a gyülekezetet közösségnek 
látja, amelynek ő és családja is tagjai. Ettől több az ő szol-
gálata minden más munkánál. Értük, velük és közöttük él. 
Ebben a közösségben számos feladat van, amelyeket nem a 
lelkész végez el, hanem képes mozgósítani, felhatalmazást 
adni, segítséget elfogadni. A gyülekezet pedig vezetőnek, de 
közülük valónak látja a lelkészt, ezért nem hagyja magára, 
hanem vele együtt vállvetve, néha vitázva, de szeretetben 
és közös imádságban élik meg kapcsolatukat. A gyülekezet 
nem fotelból nézi a lelkész küszködését, hanem mellé áll és 
támogatja őt. Ugyanakkor mindketten képesek arra, hogy ha 
a dolgok mégis elromlanak, testvérként istenhozzádot mond-
janak egymásnak. A lelkész tanítvány is. Nem csak tanít, de 
tanul is. Tudja, hogy a Mesternek mindig van mondanivalója 
számára, ezért nem szégyell olvasni, tájékozódni, utánanéz-
ni kérdéseknek. Nem ő a mindent tudó, ezért folyamatosan 
keresi az egyre jobb válaszokat. A gyülekezet pedig nem 
bosszankodik, amikor lelkészét könyvek fölé hajolva találja, 
hanem örül, hogy a lelkésze egyre mélyebbre ás az igazság 
keresésében.                                             ifj. Zászkaliczky Pál

Az én lelkészképem
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Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Egyik évben egy fiatal leányt hívtak meg a nyári csendesnapunkra, előtte 
sohasem járt még ilyen helyen. Ittzés István hirdette az igét, és tartotta magas-
ra a Bibliáját. Erővel szólt az üzenet: ez az Élet Könyve, aki élni szeretne, ezt 
kell megismernie. A fiatal leány odajött hozzám, hogy szeretné megismerni 
ezt az Életet. A fűzfák alatt beszélgethetett Istvánnal, és ott azon a szent he-
lyen rendezte életét, kapcsolatát az Úrral. Újjászületett a fűzfák alatt. Hogy 
került ő oda? Hosszú a történet, ami ott kezdődik, hogy egy fiú főiskolai ta-

nulmányai során több kudarcot is megélt, intézményt is kellett váltania, Salgótarjánból Szarvasra került, de ott sem volt 
sikeres a tanulmánya. Éppen a kétségbeesés szélén állt, mikor egy barátja meghívta a helyi evangélikus gyülekezet ifjúságá-
ba. Deme Zoltán lelkész és felesége, Erika tartották az ifit, és emberünk a nagy teher alatt nyögve meghallotta a kegyelem 
evangéliumát, és egész elrontott életét az Úr kezébe tette. Családja nem volt vallásos, ezért természetesen nem értették, mi 
történt a gyerekkel. Az élet azonban megmutatkozik, és életet nemz, így leánytestvére is elkezdett érdeklődni a bátyja élet-
változása miatt, és nem sokkal később a gyülekezetben találta magát. Ő szintén főiskolás volt, kollégista, ahol sok botorságot 
elkövetnek fiatal emberek. Kiderült, hogy ő is részt vett okkult szeánszokon, ahol halottidézéssel foglalkoztak, és jósoltak 
egymásnak. Egy beszélgetésben erre fény derült, és akkor ott együtt kértük az Urat, hogy adjon szabadulást számára, imád-
ságban ő is megtagadta a Sátán kötelékét, és szabad lett. Felszabadultan ment a barátnőjéhez, hogy mit tett vele az Úr. A 
következő szombatra pedig elhívta az augusztus 20-i csendesnapunkra. Így került a barátnő a gyülekezetbe, és hallotta meg 
Ittzés István igehirdetésén keresztül az Isten hívását. Az újjászületett barátnővel már kettesben mentek még aznap a harma-
dik barátnőjükhöz, és újságolták el neki, milyen hatalmas az Úr, mit tett velük. A harmadik barátnő már vasárnap ott volt az 
istentiszteletünkön, mert hiteles volt a lányok bizonyságtétele. Az ige közelsége működött az ő életében is, hisz nemsokára a 
feleségemmel, egy női csendeshétre mehetett Biatorbágyra, ahol megtért. Nagy örömmel a szívében érkezett haza, és kérte, 
hogy imádkozzunk a szüleiért, mert úgy érzi, bár rendezetten élik az életüket, van probléma náluk. Biztattam, hogy bátran 
hívja el a családját gyülekezeti alkalmakra, még akkor is, ha úgy érzi, ez hiábavalónak tűnik. A megújult élet természetesen itt 
is működött, és az édesanya megjelent a bibliaórákon, istentiszteleteken. A történet több éven keresztül játszódott, amelyben 
ott volt a csendeshetek lehetősége, de a családlátogatás is, amelyet a családfő úgy mesélt el később, hogy bár beleegyezett 
abba, hogy a papot meghívják a lányok a házukba, de ott volt benne a félelem, hogy miként magyarázza ezt meg a szomszé-
doknak. Nagy kő esett le a szívéről, mikor meglátta, hogy farmerben és pólóban érkeztem. Először az asszony jutott hitre, 
majd a férfi is. Nagy örömmel jöttek gyülekezetbe, bár még a fiuk távol volt a gyülekezeti közösségtől, ezzel együtt az Úrtól 
is. No, de segített az ifjúsági csendeshét, és az ifjúsági óra is, a fiú egyre közelebb került, majd ő is hitre jutott. Néhány év 
múlva ő lett az első vejem. 

Az Úr elkezdett működni egy fiú szívében a sok kudarc után Szarvason, és tíz év múlva az Úr csodálatos életújító jelenlé-
tével sokak újjászületnek, és tesznek bizonyságot Róla, és kacskaringós úton eljut az Ige Péterhez, és ő lesz az unokáim apja, 
akik már fiatalon az istentiszteleteinken hangszereikkel szolgálnak. Mindig alázatra és nagy örömre indítanak ezek a bizony-
ságtevő láncolatok. Az itt megújult életű fiatalok és felnőttek később részt vettek a gyülekezet tanítványképző tanfolyamán és 
ők lettek a következő időszak hitoktatói, gyermekmunkásai, ifjúságicsoport-vezetői, majd a cigány misszió kezdeményezői 
és munkatársai is. 

Minden egészségesen fejlett társadalomra jellemző, hogy aki sokat birtokol valamiből, előbb-utóbb átérzi a birtoklás fe-
lelősségét, és elkezd segíteni azokon, akik nem birtokolnak annyit. Mi, keresztyének Mennyei Atyánktól sokat kaptunk, s 
közülünk is sokan ráéreznek arra, hogy ezzel felelősség jár, adni kell azoknak, akik híjával vannak ezeknek az értékeknek. 
Természetesen ez nem fakad a keresztyén értékek, vagy a keresztyén hagyományok ismeretéből, erre nem lehet nevelni vagy 
idomítani embereket; ez egy olyan belső megújulás eredménye, amit értelemmegújulásnak nevez a Szentírás, más néven 
megtérésnek, visszatérésnek, újjászületésnek, felülről születésnek.

Az Úr szolgálatunk közben világossá tett számunkra sok évszázados igazságot, a legfontosabb talán az, hogy az evangé-
lizáció diakónia nélkül szeretetlenség, és ennek az ellentett párja is igaz, miszerint a diakónia evangélizáció nélkül szintén 
szeretetlenség.

A nyitott ajtón belépve ehhez hasonlókat tapasztaltunk gyülekezetünk negyedszázados története során.        Győrfi Mihály

Személyes kapcsolat Istennel
A spiritualitás, lelkiség, meditáció mindig 

fontos volt Percze Sándor életében. Szerinte 
ez szerves része kell legyen a lelkészképzés-
nek. Tizenöt év ménfőcsanaki szolgálat után 
ősztől az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
tanára lesz, a spirituális képzés oktatására kér-
ték fel.

Percze Sándor Uraiújfaluban nőtt fel, Szom-
bathelyen érettségizett, a teológiát 1992 és 
1998 között végezte, ott találkozott feleségé-
vel, Takács Eszterrel. A tanulmányok ideje 
alatt kiment egy évre Németországba nyelvet 
tanulni, az egyetem elvégzése után a Lutherá- 
nus Világszövetség ösztöndíjával gyakorlati teológiát tanult 
Erlangenben. Megismerkedett Martin Nicol professzorral, az 
erlangeni fakultás gyakorlati tanszékének vezetőjével. Ő biz-
tatta, hogy néhány év lelkészi szolgálat után doktoranduszként 
foglalkozzon gyakorlati teológiával. Mikor haza érkeztek, Ne-
mescsóba helyezte őket Szebik Imre püspök, ott három évig 
szolgáltak. Keveházi László volt a principálisuk, tőle nagyon 
sokat tanultak. Martin Nicol hívására mentek ismét Erlangen-
be, négy évig maradtak, míg ő a doktori disszertációját írta, 
felesége szerzett egy keresztyén publicisztikai diplomát és ön-
kéntes kórházi munkát végzett.

– A lelkiség, meditáció mindig szívügyem volt. Nicol pro-
fesszor – aki akkor írta meg a Dramatizált homiletika című 
könyvét – kutatási impulzusai nyomán azonban akkor homi-
letikával kezdtem foglalkozni, a filmet vettem górcső alá, egy 
olyan művészeti ágat, ami – bármennyire furcsán is hangzik, 
de – rokonságban áll az igehirdetéssel. Azt próbáltam kutatni, 
hol lehet kapcsolódási pontokat találni a filmművészet és a pré-
dikáció művészete között.

2006-ban tértek vissza, feleségével tizenöt évig Ménfőcsana-
kon szolgáltak. Nyitott, aktív gyülekezettel ismerkedtek meg, a 
hívek figyelmes igehirdetés-hallgatók voltak, nem féltek a vi-
szonylag új, más hangnemtől, amit ő képviselt, mondja. Ebben 
a gyülekezetben tapasztalta meg, mit jelent a befogadó közös-
ség.

A film és a prédikáció kapcsolatát Percze Sándor így magya-
rázza:

– Nem filmekről prédikálok. A filmművészet impulzusai a 
képies beszédet és a cselekményes formát segíthetik az igehir-
detésben. Az igehirdetés nem egy statikus felépítmény, hanem 
az élet és Isten egyben. És az életből vett vagy bibliai képek 
nyomán indul el, amit a hallgatók nemcsak hallgatnak, hanem 
jó esetben kicsit látnak is. Kép nélkül ritkán tudok beszélni. 
Képekben, történetekben fejezem ki magam. Ez gyakorlat is 
lett, egyfajta stílus.

A lelkészakadémiára előadóként került, Varga Gyöngyivel 
együtt a lelkigyakorlatok megtartására kapott megbízást. Éven-
te tíz, tizenkét lelkész kollégával elvonulnak Bakonybélbe, 
Majkra, négy napon keresztül a csendes imádságba vezetik be 

a résztvevőket. A lelkigyakorlatos, meditáci-
ós téma mindig érdekelte, azóta tudományos 
szinten is beleásta magát a kérdéskörbe.

Percze Sándor néhány éve homiletikát taní-
tott a teológián, Csepregi Zoltán rektor most 
felkérte, hogy Johann Gyulával együtt a Dia-
kóniai Képzési Központ keretében a spirituá-
lis képzést erősítse. Az egyetem vezetésének 
az a szándéka, hogy a jövendő lelkésznemze-
dék számára a spirituális formálást a tanulmá-
nyok szerves részévé teszi.

Vajon mit jelent a spiritualitás? A lelkész-
nek, a hívőnek az Istennel való személyes 

kapcsolattartása, kialakítása, megélése, átélése. Azt, hogy mi-
lyen belső lelki életet, imaéletet él egy lelkész, milyen a kap-
csolata Istennel. Mi történik az Istennel együtt járó ember út-
ján? Milyen kísértések érnek egy lelkészt a szolgálata során, 
hogyan lehet ezekkel szembenézni, ezeket legyőzni?

– Már a teológián azt tapasztaltam, hogy nálunk, evangéli-
kusoknál az imaélet mindenkinek saját privát ügye. Nem kap-
tunk semmiféle támaszt arra, hogyan lehet imádkozni, hányféle 
módja van az Istennel való kapcsolatteremtésnek. Luthernek 
ez napi gyakorlata volt, órákig meditált egy-egy ige fölött. 
Személyes életemben ez hiányzott, így találkoztam először a 
Loyolai Ignác-féle imádság-formákkal, így jutottam el a Jálics 
Ferenc-féle szemlélődő imához, a keresztény hagyományban 
hatalmas kincsestára van az imádságnak. Nem vagyok egye-
dül, aki látja és a saját bőrén érzi a Magyarországi Evangélikus 
Egyház sokféle baját, nyűgét, szenvedését. Meglátásom szerint 
a legtöbb problémánk gyökere spirituális eredetű. A legtöbb 
krízisünk mögött az áll, hogy nincs rendben az Istennel való 
kapcsolatunk. Meg kell tanulnunk, hogy – és egy evangélikus 
lelkésztől mindenki ezt várja – élen járjunk az Istennel való 
közvetlen kapcsolattartásban. Ebből az eleven kapcsolatból 
szülessenek meg a lelkész igehirdetései, induljon el a hívei 
felé, vállalja a gyülekezeti munkát. Ez máshogy elképzelhe-
tetlen. Az a fajta lelki munka és az igének hűséges szolgálata, 
ami miatt minket evangélikus lelkésznek neveznek, az Istennel 
való személyes érintkezésből ered. Ha ez hiányzik egy lelkész 
életében, alapjaiban hiányzik minden.

Percze Sándor úgy véli, nélkülözhetetlen, hogy az evangéli-
kus lelkész Isten főállású szolgájaként naponta szánjon időt Is-
tenre. Varga Gyöngyivel együtt azt tapasztalja, hogy a csendes 
imádságra nem csupán a lelkészekben van nagy fogékonyság, 
vágy, hanem a gyülekezeti tagokban, hitoktatókban, az egyházi 
intézményekben szolgáló emberekben is. A nyugati országok 
teológiai oktatásának régóta része a spirituális képzés. Felis-
merték, hogy lehet papokat, hivatalnokokat, tudósokat képezni, 
de olyan emberekre lenne szükségük a gyülekezeteknek, akik 
ismerik Istent, az ő útján járnak, nemcsak beszélnek róla. Lel-
kiség nélkül nem lehet teológiát művelni.

Balla Emőke

Bizonyságtévõ láncolat

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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František Palacký: A huszitizmus története
A közelmúltban európai összehason-

lító statisztikák szerint Csehországban 
vallották magukat a legtöbben ateistának. 
(Ma már nem is érdemes mérni, olyan ro-
hamléptekkel halad a szekularizáció kon-
tinensünkön.) Protestáns lévén mindig is 
szimpatizáltam a cseh és morva testvé-
rekkel, és találgattam, mi az oka ennek 
a jelenségnek. Inkább nem gyakorolják 
vallásukat, mert hosszú ideig üldözték a 
saját maguk által választott kegyességet? 
Tudjuk, 1620-ban, a fehérhegyi csatában 
elvesztették rendi jogaikat, és tartomány-
ként éltek a Habsburg Birodalomban, 
mintha nem lett volna középkori önálló 
államuk. Ezért az ellenreformációval 
sokkal kevesebb eszközzel tudtak szem-
beszállni, mint a magyarok. Mégis tudtak 
adni a világnak lelki kincseket ebben a 
korszakban is: a bibliaolvasó útmutatón-
kat és Comeniust. 

Ám nem csoda, ha a cseh nemzeti tör-
ténetírás számára, amely náluk is a 19. 
században bontakozott ki, a győzelem 
korszaka, a 15. századi huszita háborúk 
kerültek középpontba. Husz János mág-
lyahalálát követően a cseh nemzet majd-
nem 20 évig dacolni tudott pápasággal 
és császársággal, katonai és pénzbeli tú-
lerővel szemben. F. Palacký (1798-1876) 
azonban nem az elfogultság, a heroizálás 
hangján szólal meg történetírói művében. 
Nemcsak az egységet és önfeláldozást, 
hanem a megosztottságot és önpusztítást 
is bemutatja tényekben és portrékban 
gazdag könyvében. Megrendítő, ahogy 
bűneivel és erényeivel együtt, szigorúan 
forrásokra támaszkodva jellemzi a küz-
delem vezető személyiségeit. Számomra 

hátborzongató volt, ahogy a huszitizmu-
son belüli irányzatok kialakulásáról ol-
vastam: mintha a későbbi egyháztörténeti 
fejleményeket, a 16. századi reformáció 
vitáit és elágazásait vetítette volna előre 
ez a folyamat. Ami bennem leginkább 
megmaradt, az a katonai zseni, Žižka 
jellemzése, s még ennél is jobban a hu-
szita harcmodor, a szekérvár működése. 
Nem katonák és katonák közötti küzde-
lemről van szó: a husziták gyermekeik-
kel és asszonyaikkal, papjaikkal, mes-
terembereikkel és tudósaikkal együtt, a 
teljes közösség részvételével alakították 
ki a korszak legmodernebb, verhetetlen 
haditechnikáját, és a teljes társadalom 
részvételével vívták véres küzdelmeiket. 
A technika a szellemiség következménye 
volt. De sokszor nem a puskapor, hanem 
az éneklés ereje győzött.    

Miért érdekes ez nekünk, magyarok-
nak? Egyrészt mert a reformált egyhá-
zak története a magyar történelemnek 
is része; másrészt közös uralkodónk, 
Zsigmond korszakával ismerkedhetünk 
meg. Leginkább azonban a Hunyadiak 
miatt tartom fontosnak. Zsigmond (1387-
1437) korában a magyarok a husziták 
ellen harcoltak, királyuk mellett; ennek 
során tanulta meg a háborúzást Hunya-
di János, a nándorfehérvári győző. És 
Mátyás (1458-1490), aki a cseh huszita 
király, Podjebrád György lányát vette fe-
leségül, és szembefordult a huszitizmus 
maradványaival, híres fekete seregében 
elsősorban cseh zsoldosokat alkalmazott. 
Magyarország egyik virágkorához tehát 
hozzájárult a cseh harcművészet is. El-
gondolkodtató, mit tett ezzel a közvetlen 

utókor, és mennyire becsüli meg a késői 
emlékezet. 

Palacký történelemszemlélete bátran 
mondható kereszténynek. „.. A hit – írja a 
bevezetőben – sohasem azonos az embe-
ri erőfeszítéssel megszerezhető tudással, 
hanem kikerülhetetlen szellemi tény, Is-
ten ajándéka; ezért az elbeszélés (vagyis 
P. műve) követni fogja a Megváltó sza-
vát: ne kárhoztassatok, és nem kárhoztat-
tok.” Ennek szellemében ítéli meg a hu-
sziták ellenfeleit is: „Nyilvánvaló, hogy 
ebben a vitában a katolicizmus és protes- 
tantizmus ellentétei ütköznek meg (…) 
a kereszténység kettősségét figyelhetjük. 
Krisztus nem írásban hagyta örökül taní-
tását az emberiségnek, hanem élőszóban 
adta át; ám tanítványai csakhamar szük-
ségesnek érezték szavát lejegyezni, hogy 
Isten igéje, a Szentírás, e legdrágább vég-
rendelet (…) feledésbe ne merüljön (…) 
Ezért a keresztény tanítás mindkét módja 
egyaránt jogosult: mind a szóban hagyo-
mányozott, mind a Szentírásból kiolva-
sott. Az egyik inkább a tanító tekintélyén 
nyugszik, a másik inkább a tanuló önte-
vékenységén; az első kielégíti a legtöbb 
ember természetét, akik általában, de kü-
lönösen a hitéletben útmutatást igényel-
nek; a második a szabadság és önállóság 
után vágyódó lelkeknek felel meg.”  

Azt is láthatjuk a csehek és németek 
történetében, hogy a jelentős harcok egy-
szerre zajlottak a nemzeti és a vallási ön-
azonosság védelmében. A nemzetit és a 
vallásit meg lehet különböztetni, de nem 
lehet elválasztani egymástól. Az Ószö-
vetségben sem lehetett. 

Goór Judit 

Alig akad, aki visszautasítana az őszi-téli hideg, borongós délutánokon egy bögre forró teát. 
Ahány teázó, annyiféle ízlés: van, aki gyorsan felhajtja, van, aki szertartásosan kortyolgatja. 
Sokan ízesítik citrommal, cukorral, tejjel. A teázók táborának másik fele mélységes megve-
téssel gondol az ízesítése miatt aromáját vesztett teára. Szerintük egyenesen vétek bármivel 
torzítani az egyedi ízt. Egyedül teázni – állítólag – azt jelenti: gondolataim vannak, amelyeket 
fel szeretnék dolgozni, végig akarok gondolni valamit, vagy egyszerűen csak emlékezni kívánok. Másokkal együtt teázni: a 
barátság jele, meghitt alkalom. Ellenségeivel csak akkor teázik az ember, ha békülni szeretne. A filteres teák korát éljük. Ma már 
senki nem kérdezi, hogyan kell használni a teafiltert. Senki nem bontja fel ollóval, és senki nem veszi a szájába, hogy forró vizet 
kortyolgasson hozzá. A filtert gyakorlott mozdulattal a forró teavízbe mártjuk és áztatjuk. Egyperces, háromperces, ötperces 
teákat készítünk. Az áztatási időtől függ, hogy mennyire lesz erős, élénkítő vagy nyugtató az italunk. Más anyagok oldódnak ki 
az első percben, mint az ötödikben. Sok ember számára kérdés, hogyan lehetséges az, hogy Jézus bennünk él? Mennyi ma-
rad a személyiségünkből, ha őt nevezzük Urunknak? Megszűnünk-e létezni, ha mindenben az ő ízlése szerint járunk el? Nem 
leszünk-e egyformák, ha minden hívő Jézushoz igyekszik hasonlítani? Olyan kérdések ezek, amelyek annyira felzaklathatnak 
és távol tarthatnak Krisztus követésétől, hogy szinte félünk kézbe venni a Bibliát. Félünk elveszíteni önmagunkat, ugyanak-
kor attól is félünk, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk. Olyan kérdések ezek, amelyeket nem szívesen teszünk fel 
senkinek, mert ezzel éretlenségünket bizonyítanánk, vagy közhelyszerű választ tehetnénk zsebre, cseppet sem megnyugodva 
tőle. A teafilter bölcsen „válaszol”. A látvány, amint a tiszta víz fokozatosan aranybarnává válik, önmagáért beszél. Soha többé 
nem lehet szétválasztani a vizet és a teaaromát. Az új keverék már többé nem víz, sem teafű, hanem tea. Mindkét elem alkotó-
részei jelen vannak, de együtt sokkal nemesebbek, élvezetesebbek, mint külön. A víz nem veszítette el saját magát. A minősége 
és az elnevezése lett egészen új. Talán nem rossz példa ez a Jézussal való életközösségre. Megmagyarázhatatlan titok, mégis 
valóság, hogy a mi Megváltónk jelen van az életünkben. Nem rabolja el az egyéniségünket, de nem is azonosul velünk. Ketten 
együtt, Ő és én, párbeszédes és egymásra figyelő kapcsolatban lehetünk azzá, ami a vacogó világ számára az illatos, forró tea: 
üdítővé, mégis megnyugtatóvá, új lendületet adóvá. Párbeszédes kapcsolat? Igen, a Biblia azért vált elérhetővé számunkra, hogy 
megismerjük belőle Isten és az ő Fia jellemét, egyéniségét. A Biblia nem történelemkönyv, nem is biológiai vagy természettudo-
mányi tanulmány. A Biblia Isten jellemrajza. Amikor olvasom, Ő szól hozzám. Én pedig kérdezhetek, akár vitatkozhatom is, ösz-
szefüggéseket kereshetek, parancsot, üzenetet, bátorítást kaphatok, személyre szabottan. Természetesen ez a kapcsolat csak úgy 
lesz élvezetes, ha a teafiltert, Isten Igéjét nem csak egy pillanatra lógatom bele az életembe, hanem engedem, hogy ázzon, hogy 
kiadja az aromáját. Nem akarom, hogy elfeledjem. Gondolkodom rajta. Akkor formálja az egyéniségemet, ha időt és figyelmet 
szánok rá. Ha egy ember megismeréséhez idő kell, akkor mennyivel inkább igaz ez Isten megismerésére! Kellemes és kitartó 
teázást kívánok a nyitott Biblia mellett!

Kedves Biblia-Olvasóim! Áldott napokat, felüdítő töltekezést kívánok szeretettel Mindenkinek!
Szeretettel: Orsi néni (Váraljainé Melis Orsolya lelkész, Sárbogárd) 

Egy bögre forró tea
(Bálintné Nagy Gyöngyi írása nyomán)

A tökéletes lelkész
A tökéletes lelkész 15 percig prédikál. Elítéli a bűnöket, de senkinek sem okoz fájdalmat. Reggel negyed nyolc-
tól éjfélig dolgozik, és ő takarítja a templomot is. A tökéletes lelkész 20.000,- forintot keres hetente, jól öltözött, 
új autót vezet, jó könyveket vesz, és minden héten 15.000,- forintot adományoz. Templomot renovál, gyülekezeti 
házat épít, szolgálati autót vesz az egyháznak, de soha nem hirdet adakozást a gyülekezetben.  
Az egyházi épületek körül minden munkát saját kezűleg végez el, óvja, védi a presbitereket a segítő szolgálat-
tól. A tökéletes lelkész 29 éves és 40 éves tapasztalata van. Egyaránt ért a földműveléshez és az atomfizikához. 
Ő az értelmiségi parasztember. Ezenkívül pénztáros, főkönyvelő és bérszámfejtő, ugyanakkor adószakértő 
és jogtanácsos is. A tökéletes lelkész minden erejét a fiatalok összegyűjtésére szenteli, de a legtöbb idejét az 
idősekkel tölti. Mindig komoly arccal mosolyog, jó humora van, mindenekelőtt azonban jól néz ki. Naponta 5 
otthont látogat meg, 7 hittanórát tart, temet és esket, ha kell, és mindig elérhető a hivatalában, ha szükség van 
rá. A tökéletes lelkésznek mindig van ideje a személyes beszélgetésekre, és a lelkigondozásra. Minden egyházi 
gyűlésen ott van, ugyanakkor minden lépését megvitatja a presbiterekkel. A tökéletes lelkész nagycsaládos 
ember, aki mindent megbeszél élete társával, naponta legalább 4 órát tölt a gyermekeivel, és rendszeresen 
kirándulni viszi a családját. Odaadásával és áldozatkészségével mindenki számára példamutató családi életet 
él. A tökéletes lelkész feladatot vállal a lakóhely közéletében, jótékonykodik és nem hiányzik egyetlen egyesület 
vagy szövetség gyűléséről sem. Teljes erejével és idejével azon munkálkodik, hogy a körülötte élőket az üdvös-
ség útjára vezesse. – A tökéletes lelkészt mindig a szomszédos gyülekezetnek sikerül megválasztania.
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